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Bevezetés 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak a 2019. évben kiemelt feladata a könyvtári szolgáltatás 

minőségének megtartása és továbbfejlesztése. Ennek alapján a hazai- és nemzetközi trendeknek 

figyelembevétele mellett, kiemelten kezeljük az olvasók, a használók, a látogatók véleményét. 

A változó igényekről, az életkortól, élethelyzettől függő elvárásokról felmérések, internetes és 

személyes bejegyzések, levelek, vélemény-nyilvánítások alapján tájékozódunk. Ezek 

értékelése és a szükséges korrekció elvégzése alapvető feladatunk. 

Továbbra is meghatározó, hogy a FSZEK 2020-ig rendelkezik Stratégiai Tervvel, amely 

hozzájárul ahhoz, hogy a bibliotéka megfeleljen küldetésének és alkalmas legyen Budapest 

lakossága sokoldalú elvárásainak megfelelni. Természetesen nem feledjük, és nem hagyjuk 

figyelmen kívül azt a tényt, hogy sokféle könyvtár van a városban. Nekünk az a feladatunk, 

hogy velük együttműködve gazdag szolgáltatáskínálattal szólítsuk meg a lakosságot. 2019-ben 

is teljesítjük azokat a helyi, országos szakmai feladatokat, amelyek révén a FSZEK továbbra is 

meghatározó intézménye a könyvtári rendszernek. 

Országos szakkönyvtárként a szociológiai-társadalomtudományi területén adatbázisok, 

dokumentumok beszerzése, feltárása és közzétételét tartjuk a kiemelt munkánknak. Ugyancsak 

részt veszünk az Országos Dokumentumellátó Rendszer működtetésében. A FSZEK 

folyamatosan felkérést kap szakmai anyagok, jogszabályok véleményezésére, amelyek a hazai 

könyvtári rendszer korszerűsítését, szolgáltató szemléletének erősítéséhez járulnak hozzá.  

A FSZEK 2018-ban megpályázta és elnyerte a Minősített Könyvtár címet, amely az intézmény 

kollektívájának együttes munkája. Ezt az elismerést annak tekintjük, hogy további elvárásokat, 

feladatokat fogalmaztunk meg a minőségi szolgáltatás irányába, hiszen csak akkor őrizhető 

meg az eredmény, ha továbbvégezzük a munkatársak szemléletformálását, kíváncsiak vagyunk 

ötleteikre, kezdeményezőkészségüket támogatjuk. Az olvasói, használói 

elégedettségvizsgálatokkal pedig a fejlesztéseket kívánjuk megalapozni, azzal a szándékkal, 

hogy kellő kontroll kísérje a FSZEK tevékenységét és ezeket figyelembe véve hajtsuk végre a 

korrekciókat. Ez a menedzsment feladata és felelőssége. 

A FSZEK tovább végzi az EFOP-3.3.3-VEKOP/16 programját, amelynek időarányos 

teljesítését hátrányosan érintette, hogy a kiemelt, olvasói kampány közbeszerzési eljárásának 

jóváhagyása és lezárása 2017. november 23-tól több mint egy éven keresztül eredménytelen 

volt. Ennek következtében a 2019-es év igen sokrétű, nagy energiákat kíván az eredményes 

megvalósításhoz.  

A könyvtár kiemelten vesz részt az Informatikai és Könyvtári Szövetség 20. Internet Fiesta 

programjának országos koordinálásában, valamint az Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozatába. Kiemelt figyelmet fordítunk a hagyományos Janikovszky Éva meseíró-

pályázat megrendezésére. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ebben az évben ünnepli megnyitásának 115. éfordulóját. 

Ennek keretében folytatjuk a múlt évben elkezdett sorozatunkat a főváros könyvtárának jeles 

személyiségeiről (Szabó Ervin, Hamvas Béla) szóló megemlékezéseket. Az idén, Kőrösy 

József, Toldy László, Kremmer Dezső, Kelényi B. Ottó, Enyvvári Jenő előtti tisztelgéssel 

folytatódnak, hiszen többüknek kerek születési, vagy halálozási évfordulója lesz. 

2019-ben megemlékezünk Ady Endre, Eötvös Loránd halálának 100. évfordulójáról és a 

holocaust 75. évfordulójáról. 

A 2019. év programjaiban nagy jelentőséggel bír, hogy a Budapesti Történeti Múzeum, 

Budapest Főváros Levéltára és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közös programot készít elő a 



 5 

Budapest egyesítésének 150. évfordulójához. Ennek részeként emlékezünk meg 2020-ban az I. 

Világháborút lezáró békeszerződés centenáriumáról. 

A FSZEK tagkönyvtárai ebben az évben is változatos és gazdag programkínálatot nyújtanak a 

látogatóknak, érdeklődőknek. Ezzel is hozzájárulva a közösségi tér továbbfejlesztéséhez, a 

könyvtári tevékenység sokszínűségének biztosításához. A korosztályok eltérő igényeinek 

ismeretével, a nehéz élethelyzetben lévők iránti érzékenységgel, a kerületekkel való szoros 

együttműködéssel olyan kínálatot tud biztosítani a bibliotéka, amelyekkel a helyi lakosságot 

szolgálja. 

Kiemelten fontosnak tarjuk a FSZEK új honlapjának elkészítését. A könyvtár életében ez a 

feladat is jelzi, hogy a paradigmaváltások felgyorsulnak és erre időben és rugalmasan kell 

reagálni az intézménynek. Az informatikai szolgáltatások folyamatos megújítását az 

igénybevevők, olvasók, használók kedvezően jelzik vissza. 2019-ben ezek megerősítése és 

újabbak előkészítése a dolgunk. Ezek közül kiemelkedik a korszerű chip kártyás olvasójegy 

bevezetésének előkészítése.  

2019-ben tovább folytatjuk annak a gondolkodásnak és szemléletnek a megerősítését, hogy a 

FSZEK-nek rendelkeznie kell rövidebb- és hosszabb időszakra szóló programmal és ezen belül 

prioritásokkal. Ennek koncepcionális alapját jelenti a FSZEK jövőképe, küldetés-

minőségpolitikai nyilatkozatai. 

A természetes személyek adatainak kezeléséből, védelméről szóló (GDPR) rendeletek elmúlt 

évben bevezetett szabályozását továbbfejlesztjük.  

Az év során megkülönböztetett figyelmet fordítunk az Alapító Okirat alapján bevezetésre 

kerülő módosított Szervezeti és Működési Szabályzat alkalmazására. Ezek alapján elvégezzük 

a különböző szabályzatok felülvizsgálatát, korszerűsítését. Külön kiemelt feladatunk az új 

Kollektív Szerződés megkötése, a KKDSZ helyi szervezetével. 

A belső ellenőrzési feladatokat az utóbbi években kialakított szervezeti keretek között és az 

elfogadott tervek szerint végezzük. Ebben az évben befejeződik a Központi Könyvtár átfogó 

leltárellenőrzése, amelynek a jogszabályban előírt határidőn belül teszünk eleget. Ugyanakkor 

tervszerűen és folyamatosan végezzük a kijelölt tagkönyvtárakban az állományellenőrzést. 

A fenntartó Fővárosi Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a könyvtár működtetésének 

feltételeit. Meg kell erősíteni a Gazdasági Igazgatóság és a Műszaki Igazgatóság személyi 

állományát, valamint az eredményesebb működtetés érdekében az üzemszervezési döntéseket 

is meg kell hozni. Ebben az évben elindul az Ötpacsirta utcai Pálffy Palota rekonstrukciója. Új 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a VI. ker. Teréz krt.-i beruházás keretében, de terveink 

szerint a beruházás ebben az évben megkezdődhet. A közbeszerzési eljárások lefolytatásánál 

szembesültünk a növekvő építőipari kivitelezési árak emelkedésével, amely a tervezett források 

folyamatos növelését kényszeríti ki. 

2019-es év kiemelt feladata a Központi Könyvtár valamennyi gyűjteményének egy épületben 

történő elhelyezése. Ezzel a könyvtár az olvasók, a látogatók, a használók számára egy 

épületben tudja a teljes szolgáltatást nyújtani. Az intézmény ezzel a változtatással 

racionálisabban, gazdaságosabban tudja működtetni a Központi Könyvtárat és az Ötpacsirta 

utcai épületet. Ennek a feltétele, hogy megvalósuljon a VIII. ker. Ötpacsirta utcai épület 

rekonstrukciója. Itt kerül elhelyezésre a rendezvényekre alkalmas Ötpacsirta Szalon, amely 

összművészeti színhelyként működik a palota reprezentatív két szintjén. A jelenlegi Gazdasági 

Igazgatóság, Műszaki Igazgatóság mellett itt kerül elhelyezésre a Szerzeményezési és 

Feldolgozó Osztály, részben az Informatikai Osztály, a Szociológiai- és a Budapest 

Gyűjtemény munkaszobái.  

 



 6 

A kerületi önkormányzatokkal való együttműködést ebben az évben is erősíteni kívánjuk. 

Együttműködünk a II., XIV., XV. kerületben lévő bibliotékák új helyen történő megfelelő 

elhelyezésében. A III/2. Csillaghegyi Könyvtár megoldatlan felújítása és állapota sürgetővé 

teszi a két tulajdonos közötti megállapodást, hogy végre, több, mint két éves huzavona után, 

megvalósuljon a rekonstrukció. A XIV/4. könyvtár állapota folyamatosan romlik, szükséges a 

társtulajdonossal történő megállapodás, hogy a fejlesztési munkák végre elkezdődjenek. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a meglévő nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolására, 

továbbfejlesztésére, különös tekintettel Budapest testvérvárosi kapcsolataira. 

A korábbi évek tapasztalatai alapján megkezdjük a FSZEK új kommunikációs tervének 

kidolgozását, amelynek fő célja az, hogy hogyan tudjuk az országos- és helyi médiában 

megtartani és szélesíteni az intézmény jelenlétét, ismertségét. 

Indokolt a tagkönyvtárak felmérése azzal a céllal, hogy tervezhető és biztosítható legyen a 

működtetés és a külső megjelenésük. Az üzemeltetés minőségének javításához szükséges a 

régiók, a Gazdasági Igazgatóság és a Műszaki Igazgatóság közötti szoros együttműködés. 

A fentiek alapján lehet továbbra is Budapest meghatározó kulturális közszolgáltató intézménye 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 

 

I. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár éves tervezésnek alapjai 

I.1. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jövőképe 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest meghatározó, közszolgáltatást ellátó kulturális 

alapintézménye. Az emberek a legkülönbözőbb okból jönnek be a könyvtárba: van, aki könyvet 

szeretne kölcsönözni; van, aki tanulmányaihoz keres szakirodalmat; van, akinek információra, 

tanácsra van szüksége ahhoz, hogy elinduljon egy úton; van, aki egy nyugodt, csendes helyre 

vágyik; s van, aki közösségi élményt keres. A FSZEK mindenkit nyitott ajtókkal vár: a lakosság 

széles körének, életkortól- és társadalmi helyzettől függetlenül, időbeli és térbeli korlátozás 

nélkül, egyenlő esélyű hozzáférést biztosít gyűjteményeihez és szolgáltatásaihoz.  

A könyvtár megőrzi és hozzáférhetővé teszi kulturális örökségünket, minden korosztály és 

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

értékekhez való szabad hozzáférést, vezető szerepben lép fel a digitális műveltség megszerzése 

és az élethosszig tartó tanulás területén, ösztönzi az innovációt és a kreativitást, s különös 

felelősséggel lép fel a gyerekek, a családok, a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők 

érdekében.  

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

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

Közkönyvtári feladata mellett a szociológia szakkönyvtáraként is működik. Így meghatározó 

szerepet tölt be az országos könyvtári rendszerben. Kultúraközvetítő intézményként közösségi 

térként, közösségépítő szerepben is funkcionál.  

Kapcsolatokat épít és tart fenn társszervezetekkel, hasonló vagy kiegészítő feladatokat ellátó 

intézményekkel, kiszélesítve és erősítve ezzel a nyilvánosságnak kínált szolgáltatásait. 

Folyamatosan törekszik arra, hogy felhasználói érdekében lépést tartson makro- és 

mikrokörnyezete változásaival, gyorsan és hatékonyan tudjon reagálni a budapestiek igényeire, 

szükségleteire, elvárásaira. 
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I.2. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár küldetésnyilatkozata 

Informálni 

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

alapintézményeként, a tanulás, az oktatás és képzés, a kutatás és az innováció, az élethosszig 

tartó tanulás nélkülözhetetlen háttérintézménye, információs bázisa legyen. A könyvtár minden 

nyilvánosságra kerülő információt közvetít, hagyományosan és virtuálisan, tértől és időtől 

függetlenül. Országos feladatkörű szakkönyvtárként segíti a tanulást, a tudományos kutatást, a 

tudományos adatokhoz való nyílt hozzáférést. Az elektronikus kommunikációs eszközök 

használatával, terjesztésével széles teret biztosít a kulturális értékek megőrzésére, 

hozzáférésére.  

Integrálni 

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

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

A könyvtár tevékenységével elősegíti a demokrácia és a kulturális identitás érvényesülését, 

szolgáltatásaival támogatja az állampolgári jogok gyakorlását. A kulturális identitás 

érvényesülésének, az érvényesítés támogatásának kiemelt területe a hazai nemzetiségek és 

kisebbségek identitásának megőrzése, erősítése a közösségépítés és a kultúra eszközeivel.    

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

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

tájékozódás eszközeivel és lehetőségeivel javítsa e társadalmi csoportok életminőségét, 

versenyképességét, foglalkoztatásának lehetőségeit, s csökkentse a különböző társadalmi 

csoportok közötti digitális szakadékot. 

A könyvtár a megfelelő infrastruktúra szinten tartásával és folyamatos fejlesztésével biztosítja 

a lakosság számára a lehetőséget a kulturális értékek befogadására, támogatja az élethosszig 

tartó tanulást, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőséghez. 

Inspirálni 

A FSZEK közkönyvtárként az információhoz való integrált hozzáférés biztosításával, 

személyes és közösségi élményeken keresztül, széles körű, differenciált eszközök kínálata 

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

között. Gyűjteményével, szolgáltatásaival, tereivel, kezdeményezéseivel, rendezvényeivel és 

szervezeti kultúrájával kreativitásra, alkotásra, fejlődésre, együttműködésre ösztönöz.  

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

készséget és a szövegértést; támogatja az élethosszig tartó tanulás megvalósulását.   

Szerepet vállal az olvasáskultúra fejlesztésében, a könyvtárhasználat hagyományos és virtuális 

népszerűsítésében. Figyelmet fordít a régi és új olvasókra, használókra. Segíti a közösségi 

szolgáltatásokat és a közösségépítést. A tanulás életkortól független támogatásával hozzájárul 

az életminőség javításához.  

Kultúraközvetítő intézményként közösségi teret biztosít – a szó hagyományos és virtuális 

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

fejlesztéséhez éppúgy, mint a mikroközösségek és nagyobb társadalmi csoportok 

együttműködéséhez, együttgondolkodásához  a társadalmi kohézió növelése érdekében. 

I.3. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár minőségpolitikai nyilatkozata 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a főváros lakosságának könyvtári- és információellátását 

biztosítja, országos feladatkörű szakkönyvtárként részt vesz az ország szakirodalmi ellátásában, 

támogatja az oktatást és a kutatást. Minőségpolitikája illeszkedik az Alapító Okiratban, a 
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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 

felhasználóbarát környezet kialakításáról. 

 A minőségbiztosítás kiemelten fontos feladatának tartjuk a FSZEK kapcsolati rendszerének 

működtetését. 

 Olyan kulturális programokat kínálunk és fogadunk be, amellyel hozzájárulhatunk a 

könyvtáraink vonzáskörzetében élők kulturális ellátásához. 

 A szolgáltatásokban megfelelő képzettségű munkatársakat alkalmazunk. A munkatársak 

szakmai továbbképzéséért, udvarias viselkedéséért, etikus magatartásáért a dolgozó és a 

könyvtár menedzsmentje egyaránt felelős. 

 Szolgáltató-képességünk növelése érdekében feladatunknak tekintjük a jó munkahelyi 

közérzetet biztosító feltételek folyamatos fenntartását, a munkahelyi együttműködés 

összehangolását.  
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II. Kiemelt feladataink a 2019. évre 

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

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

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

megvalósításában. A kiemelt fejlesztési program 36 hónap alatt – 2017. február 1-től 2020. 

január 31-ig – valósul meg, s könyvtári területen Az én könyvtáram alcímet viseli. A projekt 

konzorciumvezetője a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A könyvtárszakmai megvalósításért a 

FSZEK EFOP Projektiroda szervezeti egység felelős. 

Az országos hatókörű projekt szakterületi célja a könyvtárak és a közoktatás közötti kapcsolat 

erősítése, a program keretében a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló új 

típusú kompetencia- és készségfejlesztő, tanulást támogató szolgáltatások fejlesztése. Az én 

könyvtáram projekt új programok kidolgozásával, jó gyakorlatok megismertetésével járul 

hozzá a korszerű könyvtári szolgáltatás és szemlélet erősítéséhez. Kiemelt szempont a 

végrehajtásban a hátrányos helyzetűek bevonása, a végzettség nélküli korai iskolaelhagyók 

számának csökkentése, valamint az esélyegyenlőség biztosítása.  

A Projektiroda kiemelt feladata tárgyévben a 2. mérföldkő lezárása 2019. január 31-ig, majd 

a 3. mérföldkő megvalósítása, illetve a projekt lezárásának előkészítése. Cél, hogy a projekt 

eddigi eredményei által megszerzett szakmai tőke és bizalom a befejező szakaszban is 

megőrzésre kerüljön. 

II.1.1. Módszertani fejlesztések 

A módszertani fejlesztéshez kapcsolódva 2019-ben elsődlegesen már a disszeminációra és 

eredménykommunikációra helyezzük a hangsúlyt: 

 Kiadványok, tanulmánykötetek: 

 2019 I. negyedévében ütemezett 4 kötet, módszertani ismereteket, kutatási 

eredményeket, szakmai ajánlásokat tartalmazó kiadvány, illetve a IV. negyedévben 

4 db, mintaprogramokat bemutató kötet, továbbá 1 kötetben a pedagógusokat a 

projekt eredményeivel megismertető kiadvány megjelentetése.  

 Kapcsolódó feladat: könyvbemutatók megszervezése, lebonyolítása, a kiadványok 

eljuttatása a célközönséghez. 

 Mintaprogramok: 

 A 2017-2018-ban kifejlesztett és kipróbált 90 önálló könyvtári mintaprogram 

kereshető formában való hozzáférhetővé tétele a könyvtárszakmai portálon.  

 A kipróbáló könyvtárosok disszeminációs tevékenységének szervezése, 

adminisztrációjának elvégzése, továbbá  

 a mintaprogramokkal kapcsolatos eredmények statisztikai adatainak gyűjtése. 

 Szakmai programok, workshopok: 

 Megyei szakmai bemutatók és workshopok szervezése 20 helyszínen a köznevelést 

támogató könyvtári szolgáltatások és a fejlesztett mintaprogramok bemutatására. A 

rendezvények helyet adnak az együttműködéseket erősítő információ- és 

tapasztalatcserének is. 

 Kutatások: 

 A PSYMA Hungary bevonásával 2019 szeptemberében 1500 fő 3-17 éves és 1500 

fő 18 év feletti megkérdezésével a hasonló jellegű 2017-es közvéleménykutatások 

kontrollvizsgálatára kerül sor. A lekérdezés alapja a 2017-es kérdéssor aktualizált 
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verziója lesz.   Cél a lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásainak vizsgálata, 

valamint a mindennapi tájékozódáshoz használt információforrásaik, a bennük élő 

könyvtár- és könyvtároskép felmérése. Fontos cél az eredmények szakmai és 

társadalmi hasznosítása.  

 2019 októberében a DIGCOMP keretrendszer frissített, 2.1-es verziójának 

használatával valósul meg a könyvtári szakemberek digitális kompetenciamérése.  

Ennek köszönhetően a 2017-esnél részletesebb adatsor áll majd rendelkezésre, 

mivel a keretrendszer 2.1-es verziójában 8 szintbe sorolhatók a digitális 

kompetenciák, szemben a 2017-es vizsgálatunknál használt 2.0-s verzió 3 szintjével. 

II.1.2. Képzések 

A projekt keretében tervezett 4 képzéstípus közül három képzés befejezése maradt 2019-re. A 

tanfolyamokon tárgyévben 393 fő vesz majd részt, az egyszeri beszámítás elve alapján pedig 

353 fő humán közszolgáltatásban dolgozó szakember.  

 Folytatódik A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások 

megvalósításában (60 órás, ebből 17 e-learning) című módszertani képzésünk. 2019-ben 11 

turnus kerül megszervezésre 253 fő részvételével.  

 A szaktanácsadói hálózat tagjai számára szerveződik a Projektkommunikáció, 

eredménykommunikáció című 30 órás képzés 2019 III. negyedévében, 2 turnusban, 

összesen 40 fő részvételével.  

 A Hatékony kommunikáció a közgyűjteményekben (60 órás) képzés 100 fő közgyűjteményi 

dolgozó részvételét teszi lehetővé 2019 II-IV. negyedévében. 

 Folyamatosan készítjük a képzésekhez kapcsolódó OSAP illetve az ESZA 

adatszolgálatásokat. 

 

A képzések tervezett 2019. évi ütemezése: 

 

 

Képzés megnevezése

A könyvtárosok szerepe 

a tanulást támogató 

könyvtári szolgáltatások 

megvalósításában 

1. 

csoport 

2019.01.

14-

02.17.

2. 

csoport 

2019.02.

11-

03.17.

3. 

csoport 

2019.03.

11-

04.14.

4. 

csoport 

2019.04.

08-

05.12.

5. 

csoport 

2019.05.

06-06.09

6. 

csoport 

2019.06.

03-

07.07.

7. 

csoport 

2019.06.

24-

07.28.

8. 

csoport 

2019.09.

02-

10.06.

9. 

csoport 

2019.09.

23-

10.27.

10. 

csoport 

2019.10.

14-

11.17.

11. 

csoport 

2019.11.

04-

12.08.

Projektkommunikáció, 

eredménykommunikáció  

1. 

csoport 

2019.02.

06-

02.24.

2. 

csoport 

2019.02.

20-

03.10.

Hatékony 

kommunikáció 

közgyűjteményekben 

1. 

csoport 

2019.03.

06-

04.07.

2. 

csoport 

2019.04.

03-

05.05.

3. 

csoport 

2019.05.

08-

06.09.

4. 

csoport 

2019.06.

05-

07.14.

5. 

csoport 

2019.09.

04-

10.06.

Képzés ütemezése
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A tervezett képzéseket a projekt tapasztalatai alapján lehetőség szerint bővíteni kívánjuk. A 

blended képzések vidéki helyszíneken és a fővárosban valósulnak meg. A 

költséghatékonyságot segíti, hogy a projektben megvalósult portál része a már kifejlesztett 

Moodle modul. A bővítési lehetőség engedélyezése az Irányító Hatóság 2019. I. negyedévében 

várható döntésének függvénye. 

II.1.3. Szaktanácsadói hálózat 

A Projektiroda egyik kiemelt feladata a könyvtári szakterületen korábban létrehozott 40 fős – 

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

folyamatosan figyelemmel kísérik és segítik a mintaprojektek disszeminációját, támogatják a 

pedagógusok érzékenyítését célzó könyvtári kezdeményezéseket, koordinálják a területi 

szakmai műhelyek tevékenységét, közvetítik a módszertani fejlesztéseket. Felmérik a 

megyében jelentkező igényeket és programokat szerveznek. A csoport kiemelt feladata lesz a 

területi szakmai bemutatók és workshopok tartalmi megszervezése; ezekből 2019-ben 20 

helyszínen 38 program valósul meg. További feladat lesz 3 regionális szakmai nap 

megszervezése (Közép-Magyarországi Régió, Észak-Magyarországi Régió, és Dél-Alföldi 

Régió). Folyamatos feladat az év során a szaktanácsadók részére kiadott eszközök gondozása, 

az ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. Tervezünk egy 11 részes videóinterjú sorozatot 

„Mintaprogram a fejlesztők szemével” munkacímmel, 2019. februártól decemberig.  

 

II.1.4. Gazdálkodás 

A pályázat 100%-os finanszírozású, költségvetése 2 milliárd forint, mely ágazatonként 1-1 

milliárd forrást jelent. A konzorcium különböző tevékenységei részben közösen kerülnek 

finanszírozásra. Ezek levonásával a könyvtári fejlesztésekre bruttó 981.073.000 Ft jut. 2020. 

január 31-ig, a 3. mérföldkőig, a támogatás 90%-t kell felhasználni. 2019 I. negyedévében 

ehhez kapcsolódóan valósul meg könyvtári területen a forrásmegtakarítások miatti szükséges 

átcsoportosítások kezdeményezése, illetve az indokolt új/módosítandó szakmai tevékenységek 

meghatározása annak érdekében, hogy a projekt lezárásának előkészítése szakmai és pénzügyi 

szempontból is sikeres legyen. 

II.1.5. Kapcsolatok 

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

osztályaival, a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeummal és a fenntartó Fővárosi 

Önkormányzattal. Havonta adatokat szolgáltatunk az EMMI Projektfelügyeleti és Tervezési 

Főosztály számára, módszertani előrehaladási jelentést küldünk az EMMI Könyvtári és 

Levéltári Főosztály számára. Havonta konzorciumi értekezleten, továbbá Projekt-Végrehajtási 

Ülésen veszünk részt. A FSZEK Az én könyvtáram programot együttműködő partnerei 

segítségével valósítja meg. Az EFOP Projektiroda 2019-ben is kiemelt figyelmet fordít a 

partnerek tájékoztatására: 19 megyei könyvtár és az FSZEK; Országos Széchenyi Könyvtár 

Könyvtári Intézete; Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum; Könyvtárostanárok 

Egyesülete; Magyar Olvasástársaság; Magyar Könyvtárosok Egyesülete; Informatikai és 

Könyvtári Szövetség. 

II.1.6. Kommunikáció, rendezvények, programok 

 Médiakampány 

 Az uniós értékhatárú marketing és kommunikációs közbeszerzés alapján a projekt 

keretében nagyszabású országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő médiakampány 

valósul meg 2019-ben.  
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 Elemei: reklámfilmgyártás, online kampány, grafikai tervezés, illetve kapcsolódó 

online és televíziós médiafelület-vásárlás.  

 Elekronikus felületek: 

 A módszertani fejlesztés disszeminációjához és a képzési felülethez kapcsolódó 

akadálymentesített portált – www.azenkonyvtaram.hu – folyamatosan működtetjük. 

A honlap egyszerre funkcionál szakmai információs portálként, ad teret az 

interaktivitásnak és tölti be médiacenter funkcióját.  

 A MOODLE modul segítségével a portál képzési felületként is szolgál, beleértve a 

tanfolyamok szervezésével kapcsolatos adminisztráció teljes elektronikus kezelését. 

 Az én könyvtáram program 2019-ben továbbra is jelen lesz a közösségi médiában az 

alábbi felületeken: Facebook oldal; Instagram csatorna; SlideShare oldal; YouTube 

csatorna. 

 Kéthavonta információs hírlevelet adunk ki partnereink és az érdeklődők számára. 

 Rendezvények: 

 A projektben tervezett országos, regionális és megyei szintű rendezvények 2019-

ben is ütemezetten valósulnak meg. Ezek közül kiemelkedik:  

 2019. január végén a II. Mérföldkőhöz érkeztünk konferencia 

megszervezése Egerben,  

 2019 nyarán a részvétel kiállítóstanddal és szakmai programmal a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete 51. Vándorgyűlésén Székesfehérváron, illetve  

 2019 decemberében a könyvtári szaktanácsadók és múzeumi koordinátorok 

III. országos találkozójának megszervezése.  

 A fejlesztések disszeminációjához kapcsolódva 20 helyszínen 38 további szakmai 

bemutató és workshop szervezésére kerül sor.  

 Tervezett kiemelt sajtóesemények 2019-ben: 

o A II. mérföldkő konferenciához kapcsolódóan a projekt részeredményeiről. 

o A tervezett könyvtár- és olvasásnépszerűsítő kampány indításakor, illetve 

lezárásakor. 

o A szakmai eredményeket bemutató kiadványsorozat megjelenéséhez 

kapcsolódva. 

o A 2019. évi közvéleménykutatás eredményeinek bejelentésekor. 

o A könyvtári szaktanácsadók és múzeumi koordinátorok III. országos találkozója 

alkalmából. 

Tervezett rendezvények 2019-ben: 

Dátum Programcím Helyszín 

2019. január 17. Közép-Dunántúli regionális szakmai nap Komárom-Esztergom megye 

2019. január 28. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakmai 

bemutató és workshop 
Miskolc 

2019. január 29-30. II. Mérföldkőhöz érkeztünk konferencia Eger 

2019. február 4. Fejér megyei szakmai bemutató és workshop Székesfehérvár   

2019. február 11.  Heves megyei szakmai bemutató és workshop Eger 

2019. február 12. 
 Győr-Moson-Sopron megyei szakmai bemutató 

és workshop 
Győr 

2019. február 19.  Tolna megyei szakmai bemutató és workshop Szekszárd 

http://www.azenkonyvtaram.hu/
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Dátum Programcím Helyszín 

2019. március 4.  Nógrád megyei szakmai bemutató és workshop Salgótarján 

2019. március 5.  Budapesti szakmai bemutató és workshop Budapest 

2019. március 11.  
Veszprém megyei szakmai bemutató és 

workshop 
Veszprém 

2019. március 18.  Zala megyei szakmai bemutató és workshop Zalaegerszeg 

2019. március 19.  Somogy megyei szakmai bemutató és workshop Kaposvár 

2019. március 21.  
Csongrád megyei szakmai bemutató és 

workshop 
Szeged 

2019. március 25.  Vas megyei szakmai bemutató és workshop Bük 

2019. április 8. 
Hajdú-Bihar megyei szakmai bemutató és 

workshop 
Debrecen 

2019. április 9. 
Bács-Kiskun megyei szakmai bemutató és 

workshop 
Kecskemét 

2019. április 10. Pest megyei szakmai bemutató és workshop Szentendre 

2019. április 15. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakmai 

bemutató és workshop 
Nyíregyháza 

2019. április 29. Észak-Magyarországi regionális szakmai nap Nógrád  

2019. május 13. 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

könyvtárpedagógiai workshop 
Szolnok 

2019. május 20. Békés megyei szakmai bemutató és workshop Békéscsaba 

2019. május 27. 
Komárom-Esztergom megyei szakmai bemutató 

és workshop 
Tatabánya 

2019. június 3-4. 
Könyvtári szaktanácsadók harmadik országos 

szakmai találkozója 
Veszprém   

2019. június 17.  Dél- Alföldi regionális szakmai nap Szeged  

2019. július 3-5. 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. 

Vándorgyűlése 
Székesfehérvár 

2019. szeptember 9. Békés megyei könyvtárpedagógiai workshop Békéscsaba 

2019. szeptember 11. Pest megyei könyvtárpedagógiai workshop Pest 

2019. szeptember 16. 
Veszprém megyei könyvtárpedagógiai 

workshop 
Veszprém 

2019. szeptember 17. 
Győr-Moson-Sopron megyei 

könyvtárpedagógiai workshop 
Győr 

2019. szeptember 23. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

könyvtárpedagógiai workshop 
Miskolc 

2019. szeptember 24. 
Bács-Kiskun megyei könyvtárpedagógiai 

workshop 
Kecskemét 

2019. szeptember 26. Csongrád megyei könyvtárpedagógiai workshop Szeged 

2019. szeptember 30.- 

október 1. 

Könyvtári szaktanácsadók negyedik országos 

szakmai találkozója 
Bács-Kiskun  

2019. október 7. Vas megyei könyvtárpedagógiai workshop Répcelak 

2019. október 14. Heves megyei könyvtárpedagógiai workshop Eger 

2019. október 15. Tolna megyei könyvtárpedagógiai workshop Szekszárd 

2019. október 21. Nógrád megyei könyvtárpedagógiai workshop Salgótarján 

2019. október 28. 
Hajdú-Bihar megyei könyvtárpedagógiai 

workshop 
Balmazújváros 

2019. november 4. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

könyvtárpedagógiai workshop 
Nyíregyháza 
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Dátum Programcím Helyszín 

2019. november 12. Somogy megyei könyvtárpedagógiai workshop Kaposvár 

2019. november 18. 
Komárom-Esztergom megyei 

könyvtárpedagógiai workshop 
Tatabánya 

2019. november 19. Budapesti könyvtárpedagógiai workshop Budapest 

2019. november 25. Fejér megyei könyvtárpedagógiai workshop Székesfehérvár 

2019. december 3-4. 
Könyvtári szaktanácsadók és múzeumi 

koordinátorok III. országos találkozója 
Gyula 

2019. december 16. Baranya megyei könyvtárpedagógiai workshop Pécs 

 

A fokozott érdeklődés miatt regionális szinten olyan szakmai napokat is szervezünk, melyekre 

nemzetközi jó gyakorlatokat bemutató külföldi szakemberek meghívását is tervezzük 

előadóként, hozzájárulva a projekt szemléletformáló célkitűzéseihez. 

II.1.7. Humánerőforrás-fejlesztés 

Az EFOP Projektiroda a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint működik. 

Létszáma 2019. január 1-jén 16 fő, irányítását a főigazgatóhoz rendelt projektvezető látja el. 

Az egyes státuszok betöltése a projektben foglalt ütemezésnek megfelelő ideig lehetséges, 

egyes tevékenységek esetében – az Irányító Hatóság hozzájárulásával – feladatarányos 

bővítésre kerülhet sor. 

II.2. Minőségirányítási feladatok  

2018. októberében a FSZEK elnyerte a Minősített Könyvtár címet. A minőségbiztosítási 

tevékenység azonban nem állhat meg, hiszen minőségi működés, minőségi gyűjtemény, 

minőségi szolgáltatások és minőségi könyvtár kizárólag akkor valósítható meg, ha a szervezet 

működésének teljességét – a tervezéstől az irányításon és a megvalósításon át az értékelésig − 

a minőség alapkövetelménye határozza meg. A Minősített Könyvtár cím-pályázat szakértői 

véleménye alapján elvégzendő kiemelt feladatok a következők lesznek 2019-ben: 

 Rendszeres kutatások; többféle kutatási módszer alkalmazása. Benchmarking készítése. 

Speciális célcsoportok elégedettség- és igényfelmérése. Nemzetiségi állományok 

használatának mérése. Vezetési és támogató folyamatok mérése. Az ISO11620-2014 

teljesítménymutatóinak beépítése a mérésekbe. 

 A stratégiai tervezést megalapozandó új elemzések készítése, valamint a stratégia 

hangsúlyosabb megalapozása adatokkal és információkkal, s ennek láthatóbbá tétele. A 

Fővárosi Önkormányzat fejlesztési terveiben szereplő szempontok alkalmazása a stratégiai 

tervezésben. A PDCA-szemlélet erősítése a stratégiával kapcsolatos teendőknél. 

 A minőségcélok számszerűsítése. 

 Emberi erőforrás stratégia elkészítése. Munkatársi értékelési/önértékelési szabályzat 

készítése. Képzési terv készítése. Munkatársi teljesítményértékelési rendszer készítése. 

 Meglévő belső kommunikációs eszközök hatékonyságának növelése, valamint új belső 

kommunikációs eszközök bevezetése. A Központi Könyvtár és tagkönyvtárak közötti 

kommunikáció fejlesztése. 

 Szervezeti eredményesség mérése és dokumentálása. Stratégiai mutatószám-rendszer 

fejlesztése a vezetői információs rendszer részeként. Adatok és trendek elemzése és tudatos 

felhasználása a fejlesztésekben. 
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II.3. Igazgatási feladatok  

2018-ben módosításra került FSZEK Alapító Okirata. Befejeződött a Szervezeti és Működési 

Szabályzat (SZMSZ) átdolgozása. Elfogadását követően ebben az évben átdolgozzuk a FSZEK 

általános ügyrendjét, s folyamatosan végezzük a megkezdett munkát, a szervezeti, pénzügyi, 

informatikai és könyvtárszakmai szabályzatok felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását. 

II.4. Közkönyvtári feladatok  

A könyvtár 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó stratégiai tervében megfogalmazott 

feladatok időarányos teljesítése kapcsán kiemelt feladataink a következők: 

 A Központi Könyvtár és a tagkönyvtárak munkájának célirányos fejlesztése a jogszabályi 

előírások, valamint 2017-2018. évi olvasói elégedettségi- és igényfelmérések alapján. 

 A közkönyvtári szolgáltatásokhoz való fizikai hozzáférés lehetőségét biztosító átalakítások, 

beruházások lehetőség szerinti megvalósítása (l. rámpák, önműködő ajtók, akadálymentes 

folyosók és terek, könnyen használható bútorok és megfelelő világítás, jól látható és 

olvasható feliratok stb.). Csoportos tanulásra, projektmunkára alkalmas helyiségek, terek 

kialakítása a nagyobb könyvtárakban. 

 Olvasásnépszerűsítő és a digitális műveltség elsajátítását, fejlesztését, terjesztését segítő 

hagyományos és virtuális szolgáltatások kialakítása, szolgáltatási rendbe állítása. 

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

önkormányzati és szakmai szervezetekkel való együttműködésen alapuló szolgáltatások 

működtetése és fejlesztése. 

 Meghatározó és differenciált szerepvállalás és segítségnyújtás a különböző korosztályok 

élethosszig tartó tanulásának támogatásában.  

 Hatékonyabb szolgáltatás-promóció. 

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

bevezetése.  

 A Központi Könyvtár teljeskörű állományleltárának befejezése. 

 Az e-könyvek és e-folyóiratok szolgáltatási rendbe állítása. Az e-dokumentumok (könyvek, 

folyóiratok, adatbázisok) és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások promóciójának erősítése.  

 Egységes, több szolgáltatás igénybe vételére alkalmas fényképes kártyarendszer 

bevezetése.  

 Mobilalkalmazások, az információkeresés elsajátítását segítő játékok, alkalmazások 

kifejlesztése – építve „Az én könyvtáram” projektben kifejlesztett mintaprogramok 

tapasztalataira. 

 Könyvtári szintű digitalizálási stratégiára vonatkozó javaslat és gyűjteményi szintű 

munkaterv elkészítése.  

 Önkiszolgáló szkennerek üzembe állítása – lehetőségek vizsgálata, szolgáltatási modell 

kialakítása. 

 A rendezvénykínálat felhasználói igény szerinti bővítése, módosítása.  
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II.5. Szakkönyvtári feladatok  

A könyvtár 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó stratégiai tervében megfogalmazott 

feladatok időarányos teljesítése kapcsán kiemelt feladataink a következők: 

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

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

szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól c. jogszabály alapján.  

 A rendelet elemeinek végrehajtása érdekében szorosabb együttműködés kialakítása az 

érintett osztályok között az adatcsere formátumok országos és nemzetközi kompatibilitása 

megteremtésének érdekében, valamint az adatcsere technikai lebonyolításában és az 

elektronikus dokumentumok kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 

 Az előfizetett társadalomtudományi adatbázisok használatának tudatos, szervezett 

promóciója. 

 A társadalomtudományi (szociológiai) tárgyú open access folyóiratok szolgáltatásba 

állítása, a könyvtári portálon való elérhetővé tétele. 

 A Szociológiai Gyűjtemény honlapján az interaktív tájékoztató szolgáltatások, távoli elérés 

és az információ-megosztás preferálása. A szociológiai adatbázis keresési és szolgáltatási 

funkciói korszerűsítése, az önálló adatbázisként való megjelenéssel kapcsolatos 

munkálatok (részletes súgó, angol nyelvű felület, a szolgáltatás népszerűsítése) 

végrehajtása. 

 A Szociológiai bibliográfia továbbépítése és karbantartása: hibás tételek javítása, analitikus 

bibliográfiai feldolgozó munka folytatása, az adatbázis teljes szövegű hátterének bővítése; 

a keresési és szolgáltatási funkciók fejlesztése. A Corvinában feldolgozott, 2007 utáni 

szociológiai bibliográfiai anyag analitikus feltárása. 

 A MATARKA-val megkezdett együttműködés folytatása. 

 Együttműködés a szociológia területén működő szakmai szervezetekkel; a Magyar 

Szociológiai Társasággal, valamint az MKE Társadalomtudományi Szekciójával. 

Kapcsolatok fenntartása az egyetemek szociológiai tanszékeivel, a szociológiai lapok 

szerkesztőségeivel és a szociológiai webhelyekkel. 

II.6. Gyűjteménymenedzsment 

A könyvtár 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó stratégiai tervében megfogalmazott 

feladatok időarányos teljesítése kapcsán kiemelt feladataink a következők: 

 A minőségbiztosítás elveire épülő, korszerű, felhasználó-központú, tervszerűen és 

folyamatosan végrehajtott, minden típusú dokumentumra kiterjedő 

gyűjteménymenedzsment megvalósítása.  

 Rendszerszerű, a könyvtári rendszerhez igazodó állománymenedzsment működtetése, 

amely az ország könyvtárainak állományát egységes egészként tekinti, s azon belül 

biztosítja az információhoz való hozzáférés esélyegyenlőségen alapuló lehetőségét. 

 A rendelkezésre álló források lehető leghatékonyabb kihasználása. 

 Korszerű, a felhasználói igényeket, illetve a használatot figyelembe vevő állomány 

kialakítása, fenntartása. 

 Az egyedi könyvtár – egyedi közönség elvének érvényesítése az állományépítésben a 

tagkönyvtári hálózatban.  

 A könyvtár gyűjteményének minőségi, használóbarát fejlesztése érdekében valamennyi 

tagkönyvtárban kérdőíves elégedettségi és igényfelmérés végrehajtása.  
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 A FSZEK-nek az Országos Dokumentumellátási Rendszerben való részvétele, illetve az 

ebből adódó feladatoknak mint szempontoknak az érvényesítése a 

gyűjteményfejlesztésben. 

 Az országos fejlesztésekhez illetve a hazai és a nemzetközi szakmai trendekhez kapcsolódni 

képes gyarapítási és feldolgozási tevékenység folytatása. 

 A Szociológiai Gyűjtemény minőségi gyűjteményfejlesztése, melynek révén, országos 

szakkönyvtárként és a szociológia tudásközpontjaként, jogszabály által előírt módszertani, 

tudományos, szolgáltató és archiváló feladatait magas színvonalon tudja ellátni. 

 Európai benchmarking a gyűjtemény tekintetében az IFLA METLIB statisztikai adatainak 

felhasználásával. 

II.7. Informatika  

A könyvtár 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó stratégiai tervében megfogalmazott 

feladatok időarányos teljesítése kapcsán kiemelt feladataink a következők: 

 Informatikai eszközpark tervszerűen ütemezett cseréje. A hálózati kapcsolat gyorsaságának 

és biztonságának javítása, megújítása. A szerverpark bővítése, folyamatos karbantartása a 

bővülő távszolgáltatási igények kielégítése érdekében. A könyvtárlátogatók saját eszköz-

használatának további támogatása. 

 A könyvtár új honlapjának elkészítése. 

 Folytatódik a digitális tartalmak szolgáltatásának előkészítése. 

 Felkészülés a használók azonosítását igénylő szolgáltatások igénybevételére is alkalmas 

intelligens olvasójegyek (chip-kártya) bevezetésére.  

 A távszolgáltatásokra vonatkozó további fejlesztési lehetőségek számbavétele. 

 A hallás- és/vagy látáskárosult olvasók könyvtárhasználatának speciális eszközökkel és 

megoldásokkal, applikációkkal történő lehetőség szerinti támogatása. 

 Informatikai eszközök beszerzése a tagkönyvtári szolgáltatás-fejlesztések támogatására.  

 Folyamatosan keressük a hagyományos módszerektől eltérő, modern, digitális, olvasói 

tájékoztatásra, szolgáltatásaink reklámozására szolgáló eszközök alkalmazásának, a 

közösségi portálokban rejlő lehetőségek jelenleginél intenzívebb kihasználásának módjait. 

II.8. Együttműködés, partnerség 

 Továbbra is kiemelt feladatunk a már kialakított partnerkapcsolatok intézményesítése. Új 

együttműködő partnerek felkutatása, kapcsolatok kialakítása, valamint további nemzetközi 

és hazai pályázati lehetőségek feltárása, s az azokon való részvétel a stratégiai tervben 

megfogalmazott célok elérése érdekében.  

 2019-ben is kiemelt feladatunk a fenntartó Fővárosi Önkormányzattal és az EMMI-vel való 

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

eddigi partnerség további erősítését.   

 Továbbra is több országos projektben meghatározó a FSZEK szerepvállalása, 

együttműködése a könyvtári intézményrendszerrel, szakmai szervezetekkel. Az EFOP 

projekt keretében a kiemelt partnereinkkel való együttműködés mellett törekszünk új 

szervezetek, intézmények megnyerésére.  

 Szakmai, szakértői szinten részt veszünk a hazai könyvtárszakmai kezdeményezésekben, 

együttműködésekben, programokban. Támogatjuk, segítjük az országos fejlesztéseket, s 
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proaktívan veszünk részt a köz-, szak- és egyetemi könyvtárak által kezdeményezett, az 

országos könyvtári rendszerrel kapcsolatos kérdések megvitatásában. 

 Nemzetközi szinten lehetőségeinkhez mérten részt veszünk az IFLA és METLIB 

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

Kezdeményezéseinkkel támogatjuk Budapest főváros nemzetközi kapcsolatait, részt 

veszünk testvérvárosi programjainak megvalósításában. 

 

III. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés 

III.1. Tagkönyvtárfelújítás 

A 2019-2025. időtartamra érvényes középtávú fejlesztési és felújítási tervet a Fővárosi 

Közgyűlés által biztosított források figyelembevételével alakítjuk.  

III.1.1. Kiemelt rekontsrukciós feladatok  

 2019. évi felújítási tervünk első helyre rangsorolt feladata az 1998-ban, műemléki 

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

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

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

építési engedélyt megkaptuk. A közbeszerzési eljárás 2018. őszén lezajlott első fordulója – 

elégséges forrás hiányában – eredménytelenül zárult. A megismételt közbeszerzési eljárás 

folyamatban van, a szerződéskötésre várhatóan 2019. február közepén kerül sor.  

 A VI. Teréz krt. 2-4. sz. alatti ingatlan rekonstrukciójának forráskiegészítéséről 2018. őszén 

döntött a Fővárosi Önkormányzat. Az új tagkönyvtár kialakítására vonatkozó közbeszerzési 

eljárás megindítására decemberben került sor. Eredményhirdetés, szerződéskötés 2019. 

február végére, így a projekt befejezése 2020 végére várható. 

III.1.2. További felújítási feladatok 

 Tervezzük a 2017 tavaszán életveszélyes állapotú födéme miatt bezárt III. Bajáki Elemér u. 

7. sz. alatti épület teljes külső-belső rekonstrukciójának elvégzését a Csillaghegyi Polgári 

Kör által kezdeményezett tetőtér-beépítési és homlokzatfelújítási munkákkal egyidejűleg, 

azokkal összehangolva. Ennek alapfeltétele a tulajdonosok: a Fővárosi Önkormányzat és a 

III. ker. Önkormányzat megállapodása, a szükséges források biztosítása.  

 A XIV. ker. Rákosfalva park rekonstrukciója kapcsán 2018 augusztusa óta nem történt 

előrelépés. 

 Kiemelt feladat a XI. Etele út 55. sz. alatti – a Budapesti Művelődési Központtal közösen 

használt – épületről szóló fenntartói döntés előkészítése.  

III.2. Üzemszervezés 

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

könyvtárak nyári nyitvatartását összehangoljuk. 

III.3. Szolgáltatásfejlesztés 

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

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

használói igényeinek kielégítésére, s amely bizonyítani tudja a könyvtárak létjogosultságát az 

információs társadalom korában is. Könyvtáraink törekednek arra, hogy minél szélesebb 

rétegek számára tegyék hozzáférhetővé tanulást és kulturált időtöltést segítő szolgáltatásaikat, 
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közvetítsék a közvetlen környezet értékeit, valamint működési területükön a legkülönbözőbb 

igényeket kielégítő közösségi térként szolgáljanak.  

Olvasóink megtartása, számuk növelése érdekében: 

 könyvtáraink nyitvatartási idejét igyekszünk a használók igényeihez igazítani; 

 könyvtárközi kölcsönzéssel és a FSZEK tagkönyvtárak közötti átkölcsönzés lehetőségével 

bővítjük az olvasók számára kölcsönözhető dokumentumok körét; 

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

elérésére: 

 saját szerkesztésű adatbázisaink honlapunkon keresztül korlátozás nélkül bárki számára 

elérhetők; 

 hozzáférés az előfizetett adatbázisokhoz napijegyes és beiratkozott olvasóink számára, 

a szolgáltatóval kötött szerződéstől függően akár távolról is; 

 az e-dokumentumok szolgáltatásaink körébe történő minél teljesebb integrálása;  

 továbbra is segítjük a szociális vagy más okokból hátrányos helyzetűek könyvtári 

dokumentumhoz, kultúrához jutását:  

o „Könyvet házhoz” szolgáltatás;  

o vakok- és gyengénlátók részére hangoskönyv-kölcsönzési lehetőség;  

o felolvasógépek, Jaws program;  

o olvasási kompetenciákat fejlesztő programok olvasási nehézségekkel küzdő 

diákoknak;  

o internethasználói kompetenciákat fejlesztő tanfolyamok munkanélkülieknek és 

időseknek;  

o beiratkozási kedvezmények rendszere a gyerekek, nyugdíjasok, különböző 

fogyatékkal élők, valamint a szociálisan rászorultak részére 

o folyamatosan szélesítjük könyvtári programjaink skáláját, bővítjük a 

biblioterápiás foglalkozások helyszíneinek számát. 

 

IV. Központi szolgáltatások 

IV.1. Informatika 

IV.1.1. Kiemelt feladatok 

 Chip-kártya: intelligens olvasójegy és kulcs a használói azonosítást igénylő szolgáltatások 

igénybevételéhez. A projekt szakmai és műszaki előkészítése. 

 Új FSZEK-honlap elkészítése és üzembe helyezése. 

 Gyermekeknek szóló informatikai – robotika, programozás, multimédia – foglalkozásokra 

alkalmas mintatér kialakítása a XIX/1. Üllői úti könyvtárban.  

 Sávszélességbővítés: cél, hogy minden tagkönyvtárunk legalább 50 Mbps sávszélességgel 

rendelkezzen. 

 All-in-One PC-k, digitális képkeretek, központilag menedzselt reklámhordozó 

képernyővédők alkalmazása az olvasók tájékoztatása, figyelmük felhívása érdekében.  

 A Minősített Könyvtár cím által elvárt, megkövetelt szakmai folyamatok teljes informatikai 

támogatása és igény szerinti felügyelete.  
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 Saját tulajdonban lévő mobil eszközök használatának támogatása használóképzéseken, 

gyerekfoglalkozásokon.  

 Az online olvasói szolgáltatásokat nyújtó publikus web-szerver korszerűsítése, az ehhez, 

illetve a honlaphoz szükséges központi hitelesítések (certificate-ek) beszerzése. 

 Az EFOP projekthez kapcsolódó, informatikai hátteret igénylő szolgáltatások szakmai 

támogatása. 

 A Budapesti Művelődési Központ szakmai feladatainak helyszíni informatikai támogatása. 

IV.1.2. Informatikai biztonság erősítése 

 Új szabályzatok elkészítése; az informatikai szabályzatok GDPR-szempontú módosítása; a 

módosított vagy létrehozott intézményi szabályzatok és eljárásrendek betartásának 

informatikai támogatása, az egyes szakmai folyamatok informatikai igényeinek kielégítése. 

 Az adatmentési eljárások folyamatos és igény szerinti frissítése a mentésre kijelölt 

eszközök, adatok változásainak függvényében. 

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

tagkönyvtárakban. A dolgozói hozzáférés bővítése a Központi Könyvtárban. 

 A felhasználókat és számítógépeket nyilvántartó központi tartományi vezérlők, felügyeleti 

szerverek cseréje az ezek üzemeltetését végző partnerünk közreműködésével. 

IV.1.3. A FSZEK informatikai rendszerének üzemeltetése 

 Hálózat, szerverek, munkaállomások, perifériák és egyéb eszközök 

 Tagkönyvtári hálózati végpontok aktív eszközeinek korszerűsítése, az internetvonalak 

sebességének növelése. 

 A központi szolgáltatásokat biztosító eszközpark üzemeltetése, folyamatos 

karbantartása. 

 A Corvina integrált könyvtári rendszert kiszolgáló szerverek működtetése. Új Corvina 

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

szolgáltatások biztosításához. 

 A multifunkciós nyomtatók Corvina IKR-hez történő illesztése.  

 A munkaállomások tervezett cseréjének folytatása. A szerverpark régi eszközeinek 

folyamatos kiváltása a szolgáltatások lehetséges összevonásával, új szerverek 

beszerzésével. Az internetterem számítógépeinek és mágneskártya kezelő szoftvereinek 

cseréje. 

 Az IP-telefon hálózatunk műszaki felülvizsgálata, a gyakran felmerülő hibák 

kivizsgáltatása a szolgáltatóval. 

 Szoftverek és alkalmazások 

 A Microsoft SCCM szerver verziófrissítése és további alkalmazásának kibővítése. 

 Többcélú, intézményi szintű hibajegyrendszer bevezetése. 

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

lehetőségek további kihasználásának vizsgálata. 

 Az Office 365 felhő alapú levelező és csoportmunka rendszerrel kapcsolatos belső 

képzések, konzultációk folytatása.  

 Együttműködés más osztályokkal 

 A Reviczky utcai szerverteremben a hűtőkapacitás növelése. Rendszertelepítési és 

üzemeltetési feladatok végzése, lokális hálózatok karbantartása. Közreműködés az 
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Ötpacsirta utcai épület rekonstrukciójának informatikai jellegű feladataiban. A Műszaki 

osztály tevékenységének informatikai támogatása, a Gazdasági és Műszaki 

Igazgatóságok közös rendszergazdájának távollétében helyettesítési feladatok ellátása. 

Informatikai közbeszerzések szakmai menedzselése, együttműködésben a megbízott 

közbeszerzési szakértővel. 

 A Központi Könyvtár és a tagkönyvtárak állományleltározási feladatainak támogatása 

a szükséges eszközök (laptopok, vonalkódolvasók stb.) biztosításával. 

 Informatikai ügyelet biztosítása a könyvtárak nyitvatartási idejében. A rendezvények 

informatikai támogatása. Olvasói- és példányvonalkódok nyomtatása. 

 Eszközbeszerzések, licencek 

 Könyvszkenner beszerzése digitális tartalmak létrehozásához. 

 Önkiszolgáló olvasói lapolvasó (szkenner) üzembe állítása a Központi Könyvtárban. 

 Irodai terek gépparkjának folyamatos felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje, bővítése. 

 A könyvtári hálózat számítógépigényének folyamatos kielégítése. A tagkönyvtárak 

hálózati végpontjainak korszerűsítése az aktív eszközök folyamatos és tervezett 

cseréjével, további új switch-ek beszerzésével, távolról is menedzselhető UPS-ek 

telepítésével. 

 Felhasználói célú fejlesztések: Mobil eszközök alkalmazása használói foglalkozásokon, 

képzéseken. A Központi Könyvtárban működő jelenlegi, elavult chip-kártyás 

szolgáltatási rendszer megújítása. Az RFID alapú védelemmel támogatott kölcsönzési 

rendszer felülvizsgálata, chip-kártyás olvasójegyek bevezetésére és megújítására 

informatikai javaslat kidolgozása. 

 Az adActa rendszer felhasználói körének felülvizsgálata és szükség esetén új licencek 

beszerzése. 

IV.1.4. Könyvtár-informatikai feladatok 

 A könyvtár-informatikai fejlesztési javaslatok és egyéb könyvtár-szakmai igények 

egyeztetése szakmai fórumokon, továbbítása a Corvina fejlesztői felé. 

 A meglévő honlap, a tematikus portáloldalak, a mobiloldal, az angol nyelvű felület, 

valamint az intranet gondozása, látogatottsági adatok összesítése. A portálra felkerülő 

információk rendszeres, napi frissítése: statisztikák, díjtáblázatok és tájékoztatók. 

 Az új FSZEK-honlap új szerkezetre helyezése, a honlap megjelenítésének megújítása, a 

fejlesztések szakmai koordinálása. A FSZEK által kínált távhasználati lehetőségek és 

előfizetett adatbázisok integrálása a honlapba. A megújult honlap szerkesztőségének 

továbbképzése, konzultációk szervezése. 

 A Corvina IKR kliensoldali programjai használatának támogatása, verzióváltások 

levezénylése. A Corvina IKR webes felületéhez kapcsolódási pontok beépítése a honlapba, 

a távhasználati lehetőségeket bővítő fejlesztések tesztelése. Az elkészült funkciók illesztése 

a FSZEK szolgáltatásai közé, bevezetésük menedzselése. A Corvina tesztadatbázis 

újraépítése az új verziók teszteléséhez. Hibafeltárás. Új modulok és programrészek 

tesztelése, bevezetésükre javaslat készítése. 

 Az előfizetett online tartalmak – folyóiratok, adatbázisok, e-dokumentumok – 

szolgáltatásával kapcsolatos technikai segítségnyújtás, kapcsolattartás a szolgáltatókkal, 

oktatásszervezés. 

 A minőségbiztosítás informatikai támogatása. 

 Az informatikai eszközökkel mérhető használati statisztika biztosítása 

adatszolgáltatásokhoz, jelentésekhez. 
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IV.1.5. Jogtiszta szoftverek használata 

 Egységes szoftverhasználat támogatása rendszerkövetési szerződésekkel. Szoftverlicenc-

nyilvántartás, szoftverleltár készítés, a licencgazdálkodás SCCM szerver alapú 

támogatásának kialakítása. 

 Központi vírusvédelem, spamszűrés menedzselése, verziókövetés. 

IV.1.6. Oktatás, továbbképzés 

Az osztály munkatársainak részvétele továbbképzéseken, tanfolyamokon. Új informatikai 

lehetőségek feltérképezése, bevezetésére javaslatok kidolgozása. Folyamatos képzés-, 

továbbképzés szervezése az egységes szolgáltatási rend támogatására és a szoftverek új 

verzióinak megismertetésére. A Corvina IKR új szolgáltatásainak oktatása, az új honlap 

bevezetését, majd fenntartását támogató képzések megtartása. 

IV.1.7. Ügyfélszolgálati teendők 

 Az integrált rendszerekben nyilvántartott munkatársi adatok gondozása, jogosultságok 

beállítása, kilépett dolgozók adatainak törlése, kivezetése a rendszerekből. 

 Lejárat előtti értesítés: az e célból fenntartott postafiók gondozása. Kapcsolattartás a 

könyvtárosokkal, az olvasói panaszok, visszajelzések kezelése. 

 A Corvina IKR-ben keletkezett tartozások legyűjtése a fizetési meghagyásos eljáráshoz, a 

szükséges adatok átadása a Pénzügyi Osztálynak. 

 Az elévült olvasói tartozások legyűjtése, az adminisztratív teendők elvégzéséhez szükséges 

listák összeállítása. Az elévült olvasói adatok anonimizálása az erről rendelkező 

szabályzatnak megfelelően. 

 A távfizetések ellenőrzése, statisztika vezetése. 

IV.1.8. Országos szakmai egyesületek munkájának támogatása 

 A MOKKA, ODR, MATARKA országos könyvtári rendszerek építésének, használatának 

informatikai támogatása.  

 Részvétel a Corvina országos fejlesztéseiben. 

 A FSZEK képviselete a HungarNet egyesületben, egyéb informatikai és könyvtár-

informatikai témájú rendezvényeken. 

 A szakma megismertetése a FSZEK informatikai-szakmai tevékenységével (Networkshop, 

konferenciák, publikációk). 

IV.2. Szerzeményezés, feldolgozás 

IV.2.1. Kiemelt feladatok  

 Folyamatos feladatok: 

 A központi szerzeményezés és feldolgozás folyamatos működtetése a FSZEK 

valamennyi tagkönyvtára számára.  

 Az országos szakkönyvtári rendszer működésével kapcsolatos jogszabályok, 

egyezmények figyelembevétele a szerzeményezésben és feldolgozásban. 

 Könyvek és folyóiratok közbeszerzésének előkészítése. 

 Részvétel a könyvtár minőségirányítási tevékenységében. 

 A Corvina IKR moduljainak szakmai felügyelete: 

 katalogizálási-, szerzeményezési- és periodika moduljainak működésével kapcsolatos 

hibák feltárása, új verziók tesztelése, bevezetése, alkalmazása, új indexek kialakítása; 
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 a Corvinában tárolt adatok lekeresését biztosító statisztikai modul tesztelése; 

 részvétel az objektumszerver és a scan modul bevezetésének kialakításában;  

 részvétel a Köztaurusz betöltésének, a tárgyszavak cseréjének tesztelésében, a 

tárgyszórendszer bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos szakmai 

egyeztetésekben, szakmai megállapodások kidolgozásában; 

 részvétel a Corvina IKR-t használó könyvtárak munkamegbeszélésein, vitafórumain.  

 A 2015. évi gyűjtőköri szabályzat felülvizsgálata, különös tekintettel az e-dokumentumokra 

és adatbázisokra. 

 A 3/2013. sz. főigazgatói utasítás az állomány ellenőrzéséről és az állományból történő 

törlésről és az 1/2014-es sz. főigazgató-helyettesi utasítás az állományból való törlés 

szabályairól című dokumentumok felülvizsgálata, egységesítése, módosítása. 

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

modell alapú RDA katalogizálási gyakorlat bevezetésére. 

 A Központi Könyvtár 2018. évi raktári állományellenőrzése során feltárt katalogizálási és 

példányozási hibák javítása.  

 Részvétel az országos könyvtári hálózat és az országos projektek vonatkozó feladataiban: 

az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság munkájában; az Országos Könyvtári 

Platform (OKP) kialakításában; a MOKKA és az ODR feldolgozással kapcsolatos 

munkáiban; a nemzeti adatbázisok építésében és fejlesztésében, a MATARKA és a 

HUMANUS fejlesztésében a 30/2014.sz. EMMI rendeletnek megfelelően. 

 Részvétel az e-kölcsönzés bevezetésének kidolgozásában és az adatbázis munkacsoport 

munkájában. 

IV.2.2. Gyűjteményszervezés, szerzeményezés 

Kiemelt területek:   

 a szociológia országos szakkönyvtáraként a szociológia nyomtatott és digitális 

dokumentumainak lehető legteljesebb körű beszerzése; 

 Budapest helyismereti dokumentumainak folyamatos beszerzése; 

 a digitális dokumentumok számának növelése: e-könyvek, online folyóiratok, adatbázisok 

kiemelt gyűjtése, szolgáltatásba állítása, promóciója; 

 a hátrányos helyzetű olvasók számára beszerezhető dokumentumok (hangoskönyvek, 

öregbetűs könyvek) számának növelése. 

IV.2.2.1. Állományelemzés, állománygazdálkodás, állományvédelem  

 Deziderátajegyzékek összeállítása a pótlandó művekről, hiánylisták, kártérített 

dokumentumok listái valamint előjegyzési listák alapján.  

 A hálózatban selejtezett, 1949 előtti dokumentumok fölöspéldány-jegyzékeinek benyújtása 

a Könyvtári Intézethez.  

IV.2.2.2. Központi beszerzés, törlés  

 A magyar nyelvű könyvek beszerzése: 

 2018. december 10. és 2019. június 30. közötti időszakra a közbeszerzési eljárást a Líra 

Könyv Zrt. nyerte. Heti rendszerességgel fogadjuk az ajánlati listákat. 

 A 2019. december 31-ig szóló, évre szóló közbeszerzési eljárások lebonyolítása. 
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 Folyóirat-beszerzés: 

 A 2018-ban lefolytatott folyóirat közbeszerzési pályázat nyerteseivel történő 

folyamatos kapcsolattartás, reklamációk intézése: 

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

o külföldi folyóiratok és kelet-közép-európai folyóiratok esetében a szállító cég a 

Suweco. 

 Támogatás- és pályázatfigyelés: az állománygyarapításra fordítható költségvetési források 

felkutatása, dokumentum-beszerzésre kiírt pályázatok figyelése. 

 A FSZEK egyes tagkönyvtáraiba érkező ajándékkönyvek állományba vétele. 

 A Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak támogatásával kiadott könyvek 

ajándékpéldányainak folyamatos fogadása. 

 Részvétel a Központi Könyvtár és a tagkönyvtárak állománykivonásában, az ezzel 

kapcsolatos munkafolyamatok végzése. 

IV.2.3. Katalogizálás, feldolgozás  

IV.2.3.1. Kurrens feldolgozás 

 Kiemelt területek: A könyvtár gyűjtőkörébe és szolgáltatási körébe tartozó digitalizált 

dokumentumok katalogizálása. Az ADT Plus, MERSZ és egyéb előfizetett adatbázisokból, 

a Hungaricana adatbázisból kijelölt digitalizált dokumentumok és folyóiratok 

katalogizálása. A szakbibliográfiák által kijelölt dokumentumok analitikus feltárása. 

 Formai feltárás: A FSZEK gyűjtőkörébe illő, a tagkönyvtárak állományába bekerülő 

dokumentumok folyamatos és gyors formai feldolgozása. A Központi Könyvtár 

állományába kerülő speciális irodalom, valamint az idegen nyelvű könyvek formai 

feltárása. A megrendelt távoli hozzáférésű elektronikus dokumentumok feldolgozása, 

illetve URL címeinek rögzítése. Az AV dokumentumok formai feltárása és tárgyszavazása. 

 Tartalmi feltárás: a Feldolgozó csoporthoz beérkező valamennyi új dokumentum tartalmi 

feltárása.  

 Analitikus feldolgozás: Adatbázisjavító munkák folytatása. Szépirodalmi gyűjteményes 

kötetek analitikus feltárásának folytatása. Analitikus rekordok készítése szakbibliográfiák 

számára; máshol létrehozott rekordok szakmai ellenőrzése. A Központi Könyvtár kurrens, 

tudományos folyóiratainak azonnali analitikus kijelölése és soron kívüli feltárása. 

IV.2.3.2. Retrospektív feldolgozás, adatbázis-javítás  

 Az adatbázisok folyamatos és rendszeres karbantartása, javítása: különféle okokból 

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

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

 Tervszámok: rekordkiegészítés céduláról: 5000 db; konverziók miatti javítások: kb. 20000 

rekord. 

V. Gazdálkodás 

V.1. Kiemelt feladatok 

 A 2018. évi beszámoló és a 2019. évi költségvetés elkészítése.  

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

konzorciumban végrehajtandó, európai uniós támogatással finanszírozott szakmai projekt 
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pénzügyi, gazdasági feladatainak megvalósítása, a gazdasági terület szabályzatai 

felülvizsgálatának folytatása, a szükséges módosítások végrehajtása. 

 A Budapesti Művelődési Központ, valamint a Városháza Kiadó gazdasági feladatainak 

végzése.  

 Szabályzatok, eljárásrendek móddosítása a 2019. évi jogszabályváltozások alapján, az 

európai uniós forrás törvényes felhasználásának biztosítása, figyelemmel kísérése, valamint 

az elszámolást segítő részelszámolások naprakészsége érdekében.  

 Beszámoló és a 2019. évi havi és negyedéves jelentések elkészítése a Magyar Államkincstár 

(MÁK) KGR programjában bevezetésre kerülő folyamatos módosítások következtében 

megjelenő változások miatt új ismeretek elsajátítását igényli. 

 Beruházási feladatokhoz kapcsolódóan:  

o az Ötpacsirta utcai ingatlan légtechnikai rendszerének kialakításával kapcsolatos 

gazdasági feladatok; 

o az új VI. kerületi tagkönyvtár létesítése első eszköz beszerzéssel,  

o a Karinthy Frigyes utcai könyvtár részleges rekonstrukciójának befejezésével 

kapcsolatos nyilvántartási feladatok, támogatásigénylések.   

 Felújítási feladatokhoz kapcsolódóan:  

o az Ötpacsirta utcai ingatlan állag- és értékmegőrző felújításával kapcsolatos 

nyilvántartási feladatok, támogatásigénylések.  

V.2. Számvitel 

 A számviteli nyilvántartások vezetésével – az új, államháztartási sajátosságokat fokozottan 

követő program alkalmazásának elsajátítása mellett – a vezetői döntések 

megalapozottságának segítése és a beszámolók, adatszolgáltatások mindenkor határidőre 

való teljesítése. A számviteli terület nyilvántartásaiból, adatszolgáltatásaiból a döntések 

meghozatalához szükséges és a működés zavartalanságát biztosító vezetői információ 

mindenkori rendelkezésre állásának biztosítása. 

 Kiskincstári adatszolgáltatás további pontos, folyamatos végrehajtása a likviditás 

megőrzésének állandósítása érdekében. 

 Az Ecostat nyilvántartó rendszer főkönyvi és tárgyi eszköz-, készlet moduljának 

alkalmazása a napi gazdasági események nyilvántartásával kapcsolatban  

V.3. Pénzügyi terület 

 Kintlévőségeink csökkentése érdekében fokozott figyelmet fordítunk a könyvtárhasználók 

késedelmes teljesítésének rendezésére, a fizetési felszólítások, a fizetési meghagyások 

azonnali és folyamatos kibocsátására. A beadott fizetési meghagyásokkal kapcsolatban 

felmerült hiánypótlások és ellentmondások megválaszolása, online kapcsolattartás a 

közjegyzőkkel. Egyes partnereink esetében (bérlés, szolgáltatás) hasonló eljárást 

alkalmazunk. 

 A jogszabályi háttér folyamatos és jelentős mértékű változásából eredően a pénzügyi-, a 

számviteli-, a munkaügyi- és a bérszámfejtő rendszer vonatkozásában az összetett, átfogó 

analitikus rendszer végleges kialakítása, naprakész vezetése, majd szükségszerű fejlesztése. 

A pénzügyi- és a számviteli területen az EcoStat nyilvántartó rendszer további alkalmazása 

és naprakész vezetése. 
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V.4. Munkaügyi terület 

 2018-ban a MÁK működtetésében lévő rendszer folyamatos programváltása melletti 

többlet munkavégzésre kényszerültünk, amely várhatóan a 2019. évben is folytatódik. Ez 

jelentős feladat elvégzését teszi szükségessé a munkaügyi nyilvántartó- és bérszámfejtő 

rendszerben:  

 az év elején jelentkező szokásos feladatok mellett korrigálni kell az adatbázis 

átfordításából keletkező hibákat, a téves számfejtés elkerülése érdekében soron kívül 

felül kell vizsgálni a dolgozók adatait a programban,  

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

bérminimumot el nem érők illetményeinek módosítását, valamint a tárgyévi 

szabadságok megállapítását. 

 A MÁK által történt hibás adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó ellenőrzések végrehajtása, 

számfejtési egyeztetések. 

 A munkaügyi elszámoló rendszer megújításával kapcsolatos előkészítések és végrehajtási 

feladatok.  

V.5. Általános munkaszervezési és szervezetátalakítási feladatok 

 Bevételeink növelése érdekében idén is törekedni fogunk arra, hogy a fizetős 

rendezvényeknek, filmforgatásoknak optimális feltételeket biztosítsunk a Központi 

Könyvtár reprezentatív termeiben. Az üresen álló ingatlanok bérbeadása, a bérleti díj-

bevételek növelése is fontos feladatunk lesz. 

 

VI. Műszaki üzemeltetés 

VI.1. Kiemelt feladatok 

 A karbantartási, üzemfenntartási tevékenység teljes területén a hiányzó státuszok betöltése, 

különös tekintettel a karbantartási, kötészeti, takarítási és portaszolgálatos feladatokra. 

 A Központi Könyvtárban működő kávézó bérbeadása 2018-ban megtörtént. 

VI.2. Egyéb üzemeltetési feladatok 

 Állományvédelem: Folyamatosan szereljük fel az új áruvédelmi kapukat és 

riasztórendszereket, elsősorban az újonnan megnyíló, illetve felújított könyvtárakban. A 

Központi Könyvtár RFID rendszerű visszavételezési pontjainak hatékonyabb működéséhez 

– a 2018 elején leszállított könyvkonténerek kiegészítéseképpen –automatizált 

szállítószalagok beépítését készítjük elő. A VI. Teréz krt. 2-4. sz. alatt létesítendő új 

tagkönyvtár állományvédelmét szintén a korszerű RFID rendszerrel kívánjuk kialakítani. 

 Kötészet: Kiemelt feladat a Központi Könyvtár új könyveinek RFID védelemmel történő 

ellátása, illetve igény szerint régebbi dokumentumok újrakötése. 

 Dekoráció: A Dekorációs csoport idén is a kiállítások arculati anyagainak, feliratainak 

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

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

készít. 
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VI.3. Általános munkaszervezési és szervezetátalakítási feladatok 

 2017. óta az intézmény finanszírozási kondíciói javulnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy 

ésszerű gazdálkodással, takarékos üzemeltetéssel emeljük a szolgáltatások színvonalát, 

javítsuk a tárgyi feltételeket. 

VII. Belső ellenőrzés 

VII.1. Kiemelt feladatok  

 Az ellenőrzés vizsgálatai során kiemelten ellenőrzi a belső kontrollrendszerek működését, 

hatékonyságát, gazdaságosságát és eredményességét; azok javítása, továbbfejlesztése 

érdekében javaslatokat fogalmaz meg. 

 Az ellenőrzés nagy hangsúlyt fektet továbbá az Intézmény rendelkezésére álló 

erőforrásokkal való gazdálkodás, a vagyonmegóvás és -gyarapítás vizsgálatára, elemzésére, 

valamint az elszámolások megfelelőségének, a beszámolók valódiságának ellenőrzésére. 

 Az ellenőrzés kiemelten magában foglalja a Budapesti Művelődési Központ 

gazdálkodásának ellenőrzését is. 

VII.2. Egyéb feladatok 

 A vagyongazdálkodási tevékenység, a hivatali vezetékes- és mobiltelefon, a hálózati 

tagkönyvtárakban lévő pénzkezelő helyek pénzforgalma, a kötelezettségvállalási 

tevékenység, a munkaerő és bérgazdálkodási tevékenység, valamint a pénzmaradvány 

ellenőrzése. 

 A gazdasági ellenőrzésen felül a tagkönyvtárakban szakmai vizsgálatok elvégzése AV-és 

könyvleltár formájában.  

 A vezetők munkájának folyamatos segítése: 

 jogszabályok értelmezéséhez magyarázat nyújtásával, 

 belső szabályzatok véleményezésével,  

 a szervezeti működésben rejlő kockázatok csökkentésére, a munkafolyamatba épített 

előzetes és utólagos, valamint a vezetői ellenőrzés hatékonyságának növelése érdekében 

kiépítendő kontroll pontokra tett javaslatokkal. 

 A 2019. évre tervezet vizsgálatok száma 23 db. 

 

VIII. Humánerőforrás  

VIII.1. Kiemelt feladatok 

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

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

kommunikáció fejlesztésével. 

 A Minősített Könyvtár cím elnyerését követően a minőségbiztosítási elvárások feltételeinek 

kialakítása. A helyszíni vizsgálatot végző minőségügyi és könyvtári szakértők által 

megfogalmazott feladatok végrehajtása (ld. a Minőségbiztosítás fejezetben). 

 Szakmai utánpótlás biztosítása új források bevonásával. 

 Új Kollektív Szerződés elkészítése.  
 A GDPR-ból adódó kötelezettségek megismerése, megismertetése, betartása, betartatása az 

intézmény minden szegmensében.  
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VIII.2. Munkaerő-gazdálkodás 

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

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

közfoglalkoztatás rendszere megszűnt. 

 A korábbi évekre jellemző fluktuációt nem sikerült megállítani. A helyzetet tovább rontotta 

a nyugdíjba vonuló kollégák hiánya, miközben a felhasználható státuszok száma nem 

változott. Ezért a 2019-es év fontos feladata források átcsoportosításával biztosítani a 

kiegyensúlyozott működést. 

 Új eszközként tendencia kell, hogy legyen a felsőoktatási intézményekkel való 

megállapodás alapján frissen végzett szakemberek bevonása az intézmény munkájába. 

 A szakmai munkakörökben továbbra sem nélkülözhetjük az önkéntesek munkáját a 

könyvtári tevékenység egy-egy folyamatában.  

 Törvény adta kötelezettségünk révén továbbra is folytatjuk az iskolai közösségi szolgálatos 

diákok foglalkoztatását. Az általuk közvetített, korszerű tudást a könyvtár népszerűsítésére 

is fel tudjuk használni, például: informatikai eszközök használatának tanítása az idősebb 

korosztálynak. 

VIII.3. Képzés – továbbképzés – oktatás 

 A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet 

előírásai alapján kiemelt feladatunk egy öt évre szóló képzési terv és az éves beiskolázási 

terv elkészítése. 

 A minőségügyi munkához kapcsolódóan kiemelt feladat továbbá a könyvtár munkatársaira 

vonatkozó kompetenciatérkép és emberi erőforrás stratégiai terv elkészítése. 

 A munkatársak szakmai továbbképzését a Könyvtári Intézet által – EMMI-támogatás révén 

ingyenesen – meghirdetett tanfolyamokon való részvétel ösztönzésével, illetve belső 

továbbképzések szervezésével vagy társintézmények által elnyert térítésmentes részvételi 

lehetőséggel próbáljuk biztosítani (tréningek, informatika, konfliktuskezelés, csapatépítés). 

 A FSZEK munkatársai részt vesznek „Az én könyvtáram” projekt módszertani és 

kommunikációs képzésein is. 

VIII.4. Információközlés kötelezettsége  

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár továbbra is kiemelten kezeli a munkavállalók, a helyi 

KKDSZ alapszervezet, valamint a Közalkalmazotti Tanács tájékoztatását minden olyan 

tényről, illetve azok változásáról, mely a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 

szempontjából jelentős. Ehhez az intézmény vezetése felhasználja a belső kommunikációra 

létrehozott és mindenki számára elérhető intranetes felületet, a belső levelezési rendszert 

(fszekinfo), valamint nagy figyelmet fordít a szóbeli tájékoztatásra is. 

 Kiemelt feladat a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettség végrehajtásának 

vizsgálata, valamint ezen információk közzétételi helyének kialakítása és az információk 

elérhetővé tétele az új honlapon. 

 A prioritások között szerepel az intézmény működését érintő, folyamatosan változó 

jogszabályok megismerése, kiemelt figyelemmel a személyes adatok védelmére (GDPR), 

összhangban az Európai Unió új jogszabályával. Jelentős feladatot ró az intézményre ezen 

ismeretek átültetése a napi gyakorlatba, valamint a változásokról szóló információk 

eljuttatása az intézmény dolgozói számára: intranetes felületeten, illetve közvetlen módon, 

szóban, csoportos tájékoztatók formájában is. 
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IX. Kapcsolatok 

IX.1. Intézményi, lakossági kapcsolatok  

 Rendszeres kapcsolat a kerületi önkormányzatokkal, tevékenységünkről, terveinkről 

tájékoztatjuk őket.  

 Feladatmegosztás keretében együttműködésre törekszünk a fővárosban működő kulturális 

intézményekkel, különös tekintettel a budapesti közgyűjteményekkel történő kooperációra. 

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

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

kapcsolatfelvétel. 

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

partnerei.  

 Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot (kiállítási kölcsönzés, információcsere) a fővárosban 

működő közgyűjteményekkel, kiemelt társintézményi együttműködés tartunk fenn 

Budapest Főváros Levéltárával és a Budapesti Történeti Múzeummal, különös tekintettel a 

Topotéka nemzetközi programra és az Időgép projektre.  

 Szorosan együttműködünk a kerületi helytörténeti gyűjteményekkel, a Budapesti 

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

Budapest, valamint a Városunk című lapokkal. Részt veszünk az MKE Helyismereti 

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

szervezettel. 

 Könyvtáraink jó viszonyt ápolnak a kerületek civil szervezeteivel. A kerületi helytörténeti 

gyűjtemények szoros együttműködésben dolgoznak a Budapest Gyűjteménnyel. A Goethe- 

és a Milestone Intézet elsősorban programalapú együttműködések részesei, míg az Engame 

Akadémia, a Fulbright Intézet, az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem és a TEMPUS 

Közalapítvány Továbbtanulási információs szolgáltatásunk működését segítik 

információnyújtással. 

 Jó kapcsolatokat ápolunk a szociológia és a helytörténet területén működő szakmai 

szervezetekkel: a Magyar Szociológiai Társasággal, valamint az MKE 

Társadalomtudományi szekciójával. Felfrissítjük a kapcsolatot az egyetemek szociológiai 

tanszékeivel, a szociológiai lapok szerkesztőségével, szociológiai webhelyekkel, valamint 

egyéb társadalomtudományi kutatóhelyekkel. 

 Szoros a kapcsolat továbbá az iskolai könyvtárosokat tömörítő szakmai szervezetekkel, a 

Magyar Olvasás Társasággal (HUNRA), az MKE Gyermekkönyvtári szekciójával és a 

Közkönyvtári Egylettel. 

 Zenei Gyűjteményünk révén hagyományosan erős a kapcsolat az alábbi zenei szakmai 

szervezetekkel: Magyar Zenei Tanács, Magyar Muzsikus Fórum, Magyar Zeneszerzők 

Egyesülete, Magyar Haydn Társaság, Kodály Társaság, Kodály Világa Tudományos és 

Művészeti Nonprofit Kft., Mahler Társaság, Orkesztika Alapítvány. Részt veszünk az MKE 

Zenei Szekciója és az AIBM magyar csoportja (Zenei könyvtárosok Nemzetközi 

Szervezete) munkájában. 

 Egyedi megállapodások alapján konkrét rendezvények szervezésében együttműködünk 

különböző országok nagykövetségeivel, kulturális intézeteivel. 
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IX.2. Szakmai kapcsolatok  

IX.2.1. Hazai szakmai kapcsolatok 

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

Egylet, MOKKA), valamint felkérés alapján az EMMI koordinálta feladatok 

végrehajtásában a könyvtárügyet érintő kérdések megoldásának elősegítése érdekében. 

 EFOP együttműködésben: az érintett intézményekkel, szakmai szervezetekkel. 

IX.2.2. Nemzetközi szakmai kapcsolatok 

 Ápoljuk és tovább erősítjük meglévő nemzetközi szakmai kapcsolatainkat (IFLA, 

METLIB, LIBER), s újabbak létesítésére is törekszünk. 

 Kezdeményezőleg lépünk fel a Budapesttel kapcsolatban lévő testvérvárosok könyvtáraival 

való kétoldalú kapcsolatok kialakításában. 

IX.3. Média- és sajtókapcsolatok  

 A rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében a FSZEK hagyományos értékeit, 

egyediségét, korszerű állományát és szolgáltatásait bemutató kampányokat bonyolítunk le. 

 Kialakítjuk a médiafelelősök rendszerét a PR tevékenység jobb koordinációja és 

hatékonyabbá tétele érdekében. 

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

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

 Rendszeresen megjelenünk az országos és a kerületi médiumokban. 

 Nagyobb rendezvényeinket programajánló magazinokban és portálokon is népszerűsítjük. 

X. Rendezvények, programok  

 Az EFOP projekt keretében megvalósuló programok, rendezvények. 

 Országos közkönyvtári konferencia megszervezése 2019 májusában. 

 2019 márciusában az Informatikai és Könyvtári Szövetség által szervezett Internet Fiesta 

program országos koordinálását továbbra is a FSZEK végzi. 

 Részvétel az országos szakmai és kulturális programokon. 

 Az elmúlt négy évben sikeres Művelődési Élménytábort 2019-ben is megszervezzük, 

ezúttal Pilisszántón. A program a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár közös rendezvénye. Feladatunk az egy hetes turnus programjának összeállítása, 

valamint két munkatársunk közreműködésével részvétel a tábor lebonyolításában. 

 Továbbra is folytatjuk a Fővárosi Önkormányzat Iskolakapun kívüli programsorozata 

keretében a könyvtárunkhoz tematikailag közel álló rendezvények szervezését 

középiskolások számára. Tervezett programjaink: olvasási és digitális kompetenciák 

fejlesztése középiskolás diákoknál; diákkonferencia az olvasási kompetenciákról a 

Központi Könyvtárban; személyiségfejlesztő tréning középiskolásoknak; német nyelvű 

társalgási klub; adatbázis-használati vetélkedő. 

 A IV. kerület Király utcai könyvtárunk idén januárban is megrendezi immár hagyományos, 

nagysikerű „Éjszaka a könyvtárban” rendezvényét A Magyar Kultúra Napja alkalmából. 
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 Kapcsolódunk a kerületek kulturális eseményeihez, rendezvényeihez (Belvárosi Művészeti 

Napok, Budafoki Napok, Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Angyalföldi Napok, 

Kőbányai Szent László Napok, Havanna Napok). 

 

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

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

 

Budapest, 2019. március 1.  

  

 

 

 Dr. Fodor Péter 

   főigazgató 



 32 

Központi Könyvtár 

1. Kiemelt feladatok 

 A minőségbiztosítási munka folytatása a minőségbiztosítási munkaterv szerint. 

 2018 kiemelt feladata volt a több mint 610.000, raktárban tárolt kötet időszaki fordulónapi, 

teljes körű állományellenőrzése. 2019 első félévének feladata a hiánykeresés után a leltár 

lezárása: a jegyzőkönyv elkészítése, majd a hiányzó állomány törlése az állományból. 

 A Pálffyné-palota felújítása miatt a Zenei Gyűjtemény átköltözött a Wenckheim-palotába. 

2019-ben a munkaszervezés és a rendezvények lebonyolításának újragondolása a feladat. 

 Az RFID automata visszavétel új bokszainak üzembe helyezése után 2019-ben az 

önkiszolgáló visszavételi rendszert a könyvek futószalagos továbbításával tervezzük 

kiegészíteni. 

 Önkiszolgáló szkenner-park szakmai megtervezése, kialakítása. 

 Digitalizált képdokumentumok megosztásának, kutathatóságának mennyiségi és minőségi 

fejlesztése. Digitalizált szöveges dokumentumok üzemszerű szolgáltatása.  

 Távfizetéses digitális képmásolat-szolgáltatás elindítása. 

 Fizikai és digitális állomány raktározási kérdéseinek rendezése. 

 Korszerű ügyfélkapcsolat-kezelés bevezetésének megtervezése. Hazai jó gyakorlatok és 

írott külföldi források megismerése, valamint CRM szoftverek felkutatása. 

 A KK és a hálózat munkatársai számára képzéseket tartunk az előfizetett adatbázisokról. 

 A Szociológiai Gyűjteményben a bibliográfiai tárgyi feltárásában fennálló lemaradások 

pótlása, a Társadalomtudomány című folyóirat digitalizálása, valamint az olvasókkal való 

kapcsolatfelvétel és az interakciók növelése a feladat. 

 A Zenei Gyűjteményben az Ötpacsirta Szalon koncepciójának megfelelő új programok 

elindítása, valamint saját fejlesztésű tehetséggondozó programunk, az Ifjú Tehetségek a 

Zenei Gyűjteményben folytatása. 

2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés 

2.1. Strukturális változások 

A Központi Könyvtár egységes szolgáltatási rendjének kidolgozása, a Zenei Gyűjtemény új 

elhelyezésével a racionálisabb működtetés megvalósítása. Folyamatosan elemezzük a 

munkaszervezet hatékonyságát. A könyvtár szolgáltatási teljesítőképességének megőrzése 

érdekében elvégezzük a szükséges szervezeti átalakításokat. A minőségbiztosítás keretében 

2018-ban elkészült munkafolyamat-leírásokat az átszervezések kapcsán módosítjuk. 

2.2. Üzemszervezés 

 Folytatjuk az állomány forgalmának rendszeres vizsgálatát, az állomány mobilizálását a 

raktárak, a tápraktár és a könyvkiválasztó övezetek között. 

 Folytatjuk az osztályokon és tagkönyvtárakon átívelő projekteket. 2019-ben a 

minőségbiztosítási tevékenység folytatásával kapcsolatos feladatok kapnak prioritást, de 

szervezeti egységektől függetlenül közös munka várható az állománygazdálkodás terén, a 

rendezvényszervezésben, a forgalom ellátásában, az egyetemekről érkező és a 

segédkönyvtáros gyakornokok, valamint a középiskolai közösségi szolgálatos diákok 

fogadásában. 
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 A Budapest Gyűjteményben: az új munkatárs belépésével a munkakörök átalakítása, illetve 

a munkatársak betanítása az új feladatokra. 

 A Zenei Gyűjteményben:  

 A kottatári kérések kiadásának módosítása: a kérések online leadásának kidolgozása, 

valamint a szaktájékoztatás zavartalan működtetése az új helyen. 

 A zenei rendezvények szervezését a lehetőségeknek megfelelően át kell strukturálni, 

hogy a felújítás ideje alatt is fenntartsuk az Ötpacsirta utcai helyszínhez szokott 

törzsközönség figyelmét és érdeklődését. 

 A Tájékoztató osztályon: három munkatárs nyugdíjba vonulása miatt újraosztjuk a 

feladatköröket.  

2.3. Szolgáltatásfejlesztés 

 Az eddig meglévő kapcsolatok mellett új célcsoportok beazonosításával, megkeresésével 

segítjük elő az előfizetett adatbázisok használatát. 

 Használóképzés keretében folytatjuk az internet- és könyvtárhasználati ismeretek oktatását, 

valamint pályázati források függvényében több alkalommal Web 2.0-ás foglalkozásokat 

tartunk. 

 Megkezdjük a “Foglaljon könyvtáros” szolgáltatás feltételeinek kidolgozását. Ennek 

előfeltétele az osztály tudástérképének elkészítése. 

 Szeretnénk kihasználni a kulturális turizmus fellendülését Budapesten. Továbbra is 

folytatjuk a szakmai és nem szakmai látogatócsoportok vezetését a Wenckheim-palotában. 

A Kulturális Örökség Napjaihoz hasonló vezetéseket szervezünk más időpontokban is. 

Megvizsgáljuk az audio-guide bevezetésének lehetőségét és feltételeit. 

 Interneten elérhető digitális tartalmaink bővítése: 

 Fővárosi középiskolai értesítők digitalizáltatása és közzététele a Hungaricana felületén. 

 Az első világháborús plakátanyag teljessé tétele a Hungaricana-n az NKA-projektben 

nem digitalizált plakátok saját erős megrendelésével. 

 A Ballagi-gyűjtemény házi digitalizálása és az újonnan katalogizált muzeális 

kottagyűjtemény közzététele a könyvtári OPAC-ban. 

 A cikk-kivágat gyűjtemény megjelentetése a MANDADB és az Europeana felületén. 

 A Budapest-képarchívum és -bibliográfia bővítése. 

 Tematikus, szerzői internetes képgyűjtemények közzététele csoportos formában, önálló 

weboldalakon: Horváth László, Lugosi Lugo László, Sándor György ajándékanyaga; 

Lett Miklós-féle vásárolt negatívok. 

 Időgép-projekt: fejlesztés együttműködésben Budapest Főváros Levéltárával. 

 Topotéka: új, külsős adminisztrátorok bevonásával bővítés (kb. 1000 rekord). 

 További, egyelőre nem közzétehető anyagok digitalizálása  

o plakát-nézőkép és táblázatos nyilvántartás készítése a kötelespéldányokról, 

o számlagyűjtemény szkennelése (közérdekű munkát végző középiskolások), 

o eseti, főképp állományvédelmi digitalizálás: kéziratos állományok, 

o fotótár: nitrátos filmek. 

 Az adatbázisok közül kiemelt fontosságot tulajdonítunk az intézményben 2018 őszétől 

elérhető SOÁ Vizuális Archívum népszerűsítésének. Mivel a videó-interjúkat 
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tartalmazó adatbázis csak helyben használható, 2019-ben vizsgáljuk annak a 

lehetőségét, hogy hogyan tudunk szervezett formában, a Szociológiai Gyűjtemény aktív 

közreműködésével, gyűjteményi anyagok összeállításával csoportokat vonzani a 

könyvtárba. 

 A Szociológiai bibliográfia külön adatbázisként történő betöltése az EBSCO Discovery 

Service-be. 

 A Zenei Gyűjteményben: 

 A gyűjtemény blogján interjúkat közlünk a fellépő művészekkel, beszámolókat 

készítünk a programokról, valamint tematikus ajánlókat teszünk közzé. Az Instagramon 

folyamatosan frissítve képes híradást közlünk. 

 Az Informatikai osztállyal együttműködésben folyamatosan dolgozunk a digitalizált 

zeneműelemzések szolgáltatásának fejlesztésén. 

3. Központi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok 

3.1. Könyvtár-informatikai fejlesztések 

 A FSZEK honlapfejlesztése keretében részt veszünk az intézményi honlap 2019-ben 

esedékes megújításában. 

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

kialakítása. 

 Az Irodalmi bibliográfia, a Szociológiai bibliográfia és a Budapest bibliográfia 

konverzióinak befejezése, a Köztaurusz alkalmazásának bevezetése. 

 Könyvkímélő szkenner beszerzésével kapcsolatos javaslatok aktualizálása, a jelenleg 

beszerzés alatt álló egyéb szkennerek üzembe állítása. 

3.2. Szerzeményezés és feldolgozás  

 Gyűjteményszervezés 

 Rendszeresen átkérjük a más tagkönyvtárakban feleslegessé vált, de a KK olvasói 

számára fontos könyveket és egyéb dokumentumpéldányokat. 

 A nyomtatott folyóiratok megrendelési gyakorlatának felülvizsgálatát kezdeményezzük 

a megváltozott felhasználói szokások figyelembevételével. 

 Az állományellenőrzést követően a kivonásnál a folyóiratállomány apasztása kap 

prioritást. A kivonás engedélyezéséről az osztályvezetők javaslatára az igazgató dönt. 

A segédanyagok összeállítása és a kivonás lebonyolítása a KRO feladata.  

 Az állomány folyamatos gondozásával az elavult vagy feleslegessé vált példányokat 

kivonjuk az olvasótermekből és a kölcsönzői terekből egyaránt, az ezzel együtt járó 

technikai munkákat elvégezzük. A kölcsönzés-gyakorisági lekérdezéseket és 

elemzéseket felhasználva folyamatosan vizsgáljuk a nem vagy ritkán kölcsönzött 

köteteket a Szabadpolcon, a Sárkányos Gyerekkönyvtárban és a Böngészdében, s ezeket 

raktárba helyezzük, esetenként kivonásra javasoljuk.  

 A beszerzésben a szolgáltatási környezet adta lehetőségeket figyelembe véve 

törekszünk a magyar és külföldi e-dokumentumok számának növelésére. 

 Bevezetjük a Központi Könyvtár különböző részlegeinek közös digitális raktárát, 

kialakítjuk tárolási rendjét és megkezdjük feltöltését. 

 A Szociológiai Gyűjteményben:  
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o létrehozunk egy önálló beszerzési keretet a gyűjtemény számára, melynek 

segítségével a csak antikváriumban kapható, régi, de keresett könyveket 

gyorsan, a szerzeményezés rendes menetén kívül be tudjuk szerezni. 

o Az országos szakkönyvtári feladatkör ellátásához szükséges a Magyarországon 

megjelenő teljes dokumentumállomány ismerete. 2019-ben megvizsgáljuk 

annak lehetőségét, hogy a Szociológiai Gyűjtemény felvegye a kapcsolatot az 

OSZK Kötelespéldány Szolgálatával, így szerezve tudomást az országban 

megjelenő szakirodalom összességéről. 

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

jogosításának és szolgáltatásának kidolgozását, a gyűjtőkör és a módszertan 

kialakítását. 

 A Budapest Gyűjteményben:  

o Folytatjuk a digitális gyűjtemény fejlesztését. 2019. évi feladatunk a mester- és 

munkafájlok készítése és rendezése (kb. 15.000 fájl), a korábban eseti 

megrendelésre készült állományok átvizsgálása, selejtezése és a hasznosíthatók 

mentése az új dokumentumtárban. 

o A gyűjtemény javasolja a központi szerzeményezésnek a szürke irodalom 

közvetlen kapcsolatok útján történő beszerzését; a régi gyűjtemény kiegészítését 

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

 A Zenei Gyűjteményben: 

o Folytatjuk kottagyűjteményünk megújítását a korszerű kiadású művek 

beszerzésével, hogy a két legnagyobb felhasználói csoport, az aktív muzsikusok 

és az egyetemi hallgatók kéréseit teljesíteni tudjuk. A gyarapítás egyik 

legfontosabb célja az Urtext kották beszerzése, amelyek az interneten nem 

érhetők el, ugyanakkor szakmailag a legmagasabb minőséget képviselik. A 

jelenleg formálódó elektronikus kottakiadást változatlanul figyelemmel kell 

kísérni. Kiemelten kell kezelnünk azokat a kottákat, könyveket, 

hangfelvételeket, melyek főként a nem muzsikus látogatóinkat érdeklik, és 

leginkább a szabadidő igényes eltöltéséhez szükségesek. 

o Az állomány folyamatos gondozásával az elavult vagy feleslegessé vált 

példányokat kivonjuk. 2019-ben szeretnénk a leltárt jelentős apasztással 

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

leselejtezzük és eladjuk. 

 Feldolgozás 

 A Szociológiai bibliográfiában a feldolgozatlan analitikus rekordok száma 2010 és 2018 

között 17.000 db. Ezt a mennyiséget három év alatt szeretnénk ledolgozni: 2019-ben 

nagyjából 6.000 tétel tárgyszavakkal való ellátása a cél. A 2019-ben leírásra kerülő 

rekordok (ca. 6.000 rekord) feldolgozását a leírással párhuzamosan végezzük, így a 

kurrens anyagot tekintve a formai és tartalmi feltárás szinkronba kerül. 

 A Városháza Kiadó könyvtárából 200 darab ajándék kötet érkezett 2018 decemberében 

a Szociológiai Gyűjteménybe, ezek feldolgozását a következő évben be szeretnénk 

fejezni. Azokról a kötetekről, amelyek esetében az szerzői jogilag lehetséges, digitális 

másolatot készítünk. 

 A Budapest Gyűjteményben a konvertált adatbázisokban a nem szabványos 

adatállományok tárgyszavainak kézi cseréjére, valamint az összetöltött állományok 

adatainak egységesítésére kerül sor. A kurrens Budapest bibliográfiában a 2017/18-as 

cikkek feldolgozása (mintegy 1000 tétel) illetve a 2006-2010 között megjelent könyvek 
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tárgyszavazása történik meg. A Budapest képarchívumban az 1945 előtti 

kiadványokban megjelent képek feldolgozása (mintegy 200 tétel), szkennelése, a 

JavaScanbe való feltöltése (kb. 600 leírás, 1100 kép) folytatódik. 

 Az Irodalmi bibliográfia tételeit a Corvina adatbázisban rögzítjük. Az irodalmi 

tanulmányköteteket kijelöljük feldolgozásra a Szerzeményezési és feldolgozó osztály 

munkatársai számára, a bevitt tételekhez kiegészítő tárgyszavakat javaslunk. Bizonyos 

rekordok esetében mérlegeljük a teljes szövegű elérés lehetőségét. 

 A Zenei Gyűjteményben a tárgyi feltárás folyamatos az új dokumentumok esetében, a 

régieknél pedig elvégezzük a javításokat, a hiányokat pótoljuk. Tárgyszójegyzékünk 

bővítése változatlanul szükséges a köztaurusznak és az olvasói keresési szokásoknak 

megfelelően. Folytatjuk a műelemzések szakszerű feltárását a gyűjteményes kötetekből, 

hanglemezmellékletekből és folyóiratokból. 

4. Gazdálkodás 

4.1. Bevételek 

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

csökkenő bevételek kompenzálása érdekében keressük a megoldást újabb, fizetőképes 

keresletre épülő díjköteles szolgáltatások bevezetésére: 

 Bevételt növelő szolgáltatásként folytatjuk a távfizetés rendszerének alkalmazását, ami a 

távhosszabbítás és a digitális másolatok szolgáltatása mellett a késedelmi díjak 

hatékonyabb befizetését is eredményezi. 

 A csökkenő AV-forgalom felpezsdítésére további kedvezményes kölcsönzési akciókat 

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

 Folytatjuk az állományból kivont könyvek és AV dokumentumok időszakonkénti eladását.  

4.2. Pályázatok – támogatások 

Minden pályázati lehetőséget kihasználunk az anyagi erőforrások biztosítására, s partnereket 

keresünk közös pályázatok lebonyolításához. Mindezeken túl továbbra is keressük a lehetséges 

szponzorokat a piaci élet szereplői között. 

5. Humánerőforrás 

5.1. Képzés - továbbképzés - oktatás 

Munkatársaink rendszeresen részt vesznek az online adatbázisok (EBSCO, EMIS, JSTOR stb.) 

újdonságait bemutató szakmai továbbképző rendezvényeken. Rendszeresen részt veszünk a 

könyvtáros egyetemi hallgatók gyakorlati képzésében. Folytatjuk házi továbbképző 

tanfolyamainkat, melyeknek keretében jobban megismertetjük kollégáinkkal az online 

adatbázisok használatát. Oktatómunkával, tapasztalatcserékkel és gyakorlati bemutatókkal 

támogatjuk a tagkönyvtárak kölcsönzési és tájékoztató munkáját. Pályázati lehetőségek 

függvényében a munkatársakat tréningekre és továbbképzésekre küldjük; kiemelten figyeljük 

a kollégák érdeklődésére különösen számot tartó szaknyelvi, valamint a konfliktuskezelés és az 

asszertív kommunikáció módszereivel foglalkozó képzési lehetőségeket.  

5.2. Munkaerőgazdálkodás 

Tovább folytatjuk a munkaerőnek az üzemszervezés változásaihoz kapcsolódó racionalizálását. 

Önkénteseket alkalmazunk a gyűjteményi anyagok feldolgozásában kialakult restanciák 
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csökkentésére. Középiskolás diákokat fogadunk közmunkavégzés keretében kisegítő 

feladatokra. 

6. Kapcsolatok 

6.1. Intézményi kapcsolatok 

Folyamatos a kapcsolatunk a Fővárosi Önkormányzat Iskolakapun Kívüli programjával, amely 

középiskolásoknak szóló programjainkra biztosítja az anyagi erőforrást. Folytatjuk a 

kapcsolatépítést illetve ápoljuk meglévő kapcsolatainkat a gyerekekkel, gyerekkultúrával 

foglalkozó intézményekkel. Közös programokat szervezünk a Lobogó utcai Általános 

Iskolával, a Budapest Bábszínházzal, a Mini Matinéval, a gyermekkönyv kiadókkal, a 

gyermekkönyves boltokkal, az MKE Gyermekkönyvtári szekciójával, a HUNRÁ-val, a 

Gyermekkönyvszerzők és Illusztrátorok Egyesületével, a Csodaceruzával, az Egyszervolt.hu-

val, a Kortárs Gyermekirodalmi Műhellyel és a Népmesepont Székesfehérvárral. A MÜPA-val 

való együttműködés keretében közös programsorozatot valósítunk meg a Zenei 

Gyűjteményben. Az ELTE Ének tanszékével közös vetélkedőt szervezünk. Az Ifjú Tehetségek 

a Zenei Gyűjteményben programsorozatunk keretében együttműködünk a zenei felsőfokú 

oktatási intézményekkel. Ápoljuk felsőoktatási kapcsolatainkat, 2019-ben is részt veszünk az 

ELTE által szervezendő Könyvtári Napon. A Józsefvárosi topotéka kapcsán rendszeresen részt 

veszünk a VIII. kerületi kulturális és közösségi rendezvényeken. Kapcsolatot tartunk a Civilek 

a Palotanegyedért (CAPE) szervezettel és a Kesztyűgyár Közösségi Házzal. 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok 

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

kapcsolatot a média azon közkedvelt műsoraival, amelyek alkalmasak új könyvtári 

szolgáltatásaink bemutatására. Együttműködünk a Fidelio és a Papageno internetes zenei 

portálokkal, a port.hu rendszeresen megjelenteti a programjainkat. Nagyobb hangsúlyt 

fektetünk a könyvtár szolgáltatásainak, újdonságainak interneten való reklámozására, a 

lehetőségek hatékonyabb kihasználására.  

6.3. Lakossági kapcsolatok 

Rendezvényeinken beszámolunk a könyvtár szolgáltatásairól, használatának lehetőségeiről. Az 

iskolákkal, egyetemekkel és kulturális rendezvényekkel meglévő élő kapcsolatainkat 

felhasználjuk a könyvtár megismertetésére. 

6.4. Nemzetközi szakmai kapcsolatok 

Törekszünk nemzetközi szakmai kapcsolataink bővítésére és meglévő kapcsolataink ápolására: 

fogadjuk a környező és távolabbi országokból szakmai tapasztalatcserére hozzánk érkező 

érdeklődő könyvtárosokat és könyvtáros csoportokat. 

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. Részt veszünk 

az MKE Helyismereti Szervezet vándorgyűlési szekciójának szervezésében. Ellátogatunk a 

zenei gyűjteményekkel rendelkező intézményekbe. 2019-ben a BMC és a Hagyományok Háza 

kerül sorra. 
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7. Rendezvények 

A még folyamatban lévő NKA pályázatunk keretében a 2019-re tervezett előadásokat, 

programokat megszervezzük. A Központi Könyvtár is csatlakozik foglalkozásokkal, 

bemutatókkal az országos Internet Fiesta rendezvénysorozathoz: felnőttek és tinik számára 

Internet totó játékot és változatos foglalkozásokat tervezünk, valamint a Központi Könyvtár ad 

helyet a Fiesta záró konferenciájának is. A gyerekprogramok közül folytatjuk a nagy sikerű 

Tánc-lánc sorozatot a Sárkányos Gyerekkönyvtárban. Rendszeres író-olvasó találkozókat 

szervezünk: többek közt meghívjuk Bosnyák Viktóriát, Dávid Ádámot, Finy Petrát, Kertész 

Erzsit, Szász Ilonát, Telegdi Ágnest és Víg Balázst. Az Országos Könyvtári Napok 

programsorozatban tevékeny részt vállalunk, a Könyves vasárnapon változatos programokkal 

várjuk az olvasókat. A Zenei Gyűjteményben programjaink fő célja az ismeretterjesztés, a 

szabadidő igényes eltöltéséhez való lehetőség biztosítása, valamint a könyvtár közösségi tér 

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

hangra - sorozat a zeneértés segítésért, filmklub, tehetséges fiatalok bemutatkozása, Fókuszban 

a régi zene, Kritikus szemmel: témája az interpretáció, a sztárság és a kritikus gondolkodás. A 

személyes találkozásokat online játék köti össze, igyekszünk a MÜPA-t megnyerni partnerként. 

A gyűjtemény kamaszoknak szóló programjai között szerepel zenei könyvtári foglalkozás, 

melyet zeneszerzőkkel és az ELTE Zenei Tanszékével együttműködésben fogunk 

lebonyolítani. 
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1. régió 

 

1. Kiemelt feladatok 

 Folytatjuk szolgáltatásaink arculatának megújítását. 

 Elért szakmai eredményeink stabilitásának megőrzését 2019-ben is kiemelt feladatként 

kezeljük. 

 Feladataink tervezésekor a következő szempontokat érvényesítjük: minőségi 

szolgáltatásokat nyújtunk, hangsúlyozzuk a közösségi tér funkciót, erősítjük a „családbarát 

könyvtár” képet. 

 Folytatjuk könyvtárainkban a folyamat- és partnerközpontú minőségi szemlélet és 

gyakorlat meghonosítását. 

 A minőségügy területén vállalt feladatainkat ellátjuk, aktív szerepet vállalunk a 

Minőségirányítási Tanácsban, képviseltetjük magunkat a különböző munkacsoportokban. 

 A 2018-as könyvtár elégedettségi vizsgálat eredményeit beépítjük a könyvtáraink 

működésének javítására irányuló fejlesztő munkába. 2019-ben újabb felméréseket 

tervezünk egy-egy szűkebb célcsoportra, illetve egy-egy szolgáltatásra fókuszálva. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy működésünk megfeleljen a GDPR 

követelményeinek.  

 Nagy hangsúlyt fektetünk a könyvtárhasználók megszólítására, erősítjük a lakossági, 

intézményi és civil kapcsolatokat. 

 Folytatjuk hagyományos rendezvényeinket, kiemelt figyelmet fordítva a gyerekekre, 

családokra és a hátrányos helyzetű olvasókra. Kapcsolódunk az Országos Könyvtári Napok 

és az Internet Fiesta országos rendezvényeihez. 

2. Hálózatfejlesztés 

2.1. Tagkönyvtár-felújítás, integrációk, fejlesztési feladatok 

 A II/4. Török utcai könyvtár helyzetének megoldása továbbra is megoldandó feladatunk: 

több évtizede vár a könyvtár egy új épületre, ezért a könyvtárban nem történtek 

fejlesztések. 2019-ben szeretnénk néhány alapvető dolog beszerzését megvalósítani, 

ugyanis az olvasók által használt térben már nagyon rossz állapotúak a polcok, több helyen 

feljött és kikopott a linóleum, a szőnyegek tisztíthatatlanok.  A munkatársak 

komfortérzetén is sokat javítana, ha megújulna az öltöző, teakonyha, raktár bútorzata. 

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

előkészítésében. Az újranyitás, visszaköltözés sikerének érdekében folyamatosan 

egyeztetünk az intézmény különböző szervezeti egységeivel. 

 A II/1. Hűvösvölgyi úti könyvtárban és a régióközpontban fontos karbantartási feladat a 

fellazult parketták javítása/cseréje. 

 A IX/2. Boráros téri könyvtárban egyre nagyobb probléma a könyvtár elégtelen 

szellőztetése.  

 A XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtárban 2018 novemberében a könyvtár 

akadálymentesítésében jelentős előrelépések történtek. A szintkülönbségek áthidalására 

lift került beszerelésre, illetve megtörtént az ablakok korszerűsítése és a falak újrafestése. 

A még elmaradt, kisebb munkálatok befejezése 2019-ben várható.  
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 A XII/1. Ugocsa utcai könyvtárban felmerült egy olvasóliget kialakításának lehetősége a 

társasházzal közösen használt udvaron. 

 Több könyvtárban időszerű a falak újrafestése (I/1., III/5., III/7., XI/3.), illetve a 

linóleumok is nagyon rossz állapotban vannak (III/5., XI/3., XXII/3).  

 A III/7. Krúdy Gyula és a XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtár nyílászáróinak szigetelése 

nem megfelelő, szeretnénk erre valamilyen megoldást találni. 

2.2. Tárgyi feltételek  

 A tagkönyvtárakban felmerült karbantartási igényeket, javaslatokat összesítve átadjuk a 

Műszaki osztálynak. 

 Átfogóan szükséges cserélni, javítani a könyvtárak mágneses tájékoztató feliratait és 

kusztoszait, melyek állapota nagyban befolyásolja a könyvtár összképét. 

 Nagy figyelmet fordítunk az amortizálódott könyvtári bútorzat, eszközök cseréjére.  

 Továbbra is több könyvtárban kritikus a szalagfüggönyök állapota, illetve a XXII/3. 

Budafoki Könyvtárban az emeleten, az utca felőli részen pedig indokolt lenne 

szalagfüggöny felhelyezése. 

 Több könyvtárban lenne olvasói igény bababarát szolgáltatásként pelenkázó kialakítására 

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

 Az III/5., XI/3., és a XXII/1, XII/1-es könyvtárakban biciklitárolók kihelyezésére lenne 

igény. 

 Az V/2. Belvárosi Könyvtárban megoldást keresünk kiállítótér kialakítására. 

 A XXII/3. Budafoki Könyvtárban a fogadó térbe szeretnénk egy ballonos vagy vízadagoló 

gépet. Az asztalra kihelyezett poharak és kancsó víz kevésnek bizonyul. 

 A XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtárban és a IX/1. Börzsöny utcai könyvtárban könyvtáron 

belül eligazító táblák elhelyezését tervezzük. 

2.3. Strukturális változások 

A használói igények és forgalmi adatok alapján 2019-ben is felmérjük, hogy szükséges-e 

további javaslatot tenni könyvtaraink nyitvatartási idejének optimalizálására. 

2.4. Üzemszervezés 

 2019-ben tervezzük, hogy havi rendszerességgel tartunk régiós megbeszéléseket, mert a 

megfelelő munkaszervezéshez elkerülhetetlenül szükséges a folyamatos konzultáció, a 

problémák átbeszélése, az információk átadása és – talán legfontosabb - a feladatok, 

tevékenységek, tapasztalatok következetes értékelése, a tanulságok levonása. A 2017-es 

dolgozói elégedettségi vizsgálat egyértelműen igazolja, hogy a dolgozók motiválásának is 

egyik fontos eleme a munka értékelése.  

 A II/1., V/2., XI/5, és a XI/6. tagkönyvtárban nyomtatott dokumentumok leltározására kerül 

sor.  AV dokumentumok az V/2. és a XII/1. könyvtárban kerülnek ellenőrzésre. Az 

állományellenőrzés mielőbbi elvégzéséhez – a többi könyvtár fenntartható működését szem 

előtt tartva – átirányítunk munkatársakat, gondoskodunk a technikai feltételek 

kialakításáról. 

 2019-ben előreláthatólag a szakmai munka folyamatossága belső átcsoportosításokkal, 

feszes keretek között biztosított lesz. 

 Szükség esetén feladatorientált módon élünk a tagkönyvtárak közötti 

munkaidőmegosztással. 
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2.5. Szolgáltatásfejlesztés 

 Szolgáltatásainkat a 2018-as könyvtárhasználói elégedettségi vizsgálat kiértékelésének 

során kapott információkat szem előtt tartva alakítjuk. A kérdőív kitöltői által 

megfogalmazott kritikai észrevételeket, javaslatokat, igényeket megvizsgáljuk. Célunk, 

hogy az elkövetkezendő időszakban a lehetőségekhez képest minél hamarabb tapasztalható 

legyen a pozitív változás. 

 A 2018-as felmérés egyértelműen alátámasztja, hogy a könyvkölcsönzés továbbra sem 

veszít népszerűségéből, a könyvtárhasználat különböző területein azonban már érezhető az 

olvasási szokások változása. A kommunikációs és információs technológia fejlődésének 

hatásait tehát továbbra sem szabad figyelmen kívül hagyni szolgáltatásaink tervezésénél.  

 A távhasználatot egyéni és csoportos használóképzők szervezésével népszerűsítjük 

önkéntesek és közösségi szolgálatra jelentkező diákok bevonásával. 

 Az olvasók körében egyre jobban preferált mobileszközök használatához szükséges wifi-

kapcsolat színvonalas és egyenletes biztosítására törekszünk. 

 Nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani az e-olvasótermi szolgáltatások népszerűsítésére. 

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

olvasók, de szívesen használják, ha ajánljuk. 

 Könyvtárainkban felülvizsgáljuk az állománykihelyezéseket, tematikus csoportokat, 

módosítjuk azokat, illetve olvasói igények alapján újakat hozunk létre. 

 A II/4. Török utcai könyvtárban polcok áthelyezésével szeretnénk megoldani, hogy 

rendezvények befogadására, lebonyolítására alkalmas tér jöjjön létre, illetve a 

gyerekkönyvtári részt is szeretnénk megnagyobbítani. 

 A XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtárban és a XI/5. Kelenföldi Könyvtárban tabletek 

használatával új típusú gyerekfoglalkozások elindítását tervezzük.  

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

különböző klubok, foglalkozások helyszíne lehet, és nemcsak felügyelet mellett, hanem 

állandó nyitvatartással. Ehhez azonban szükséges, hogy a jelenleg nyitható és folyosóra 

néző ablakokra rács kerüljön a megfelelő állományvédelem érdekében. 

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

könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzájutásának megkönnyítésére. A „Könyvet házhoz” 

szolgáltatást tovább népszerűsítjük. 

 Óvodás- és iskolás csoportokat fogadunk. Célunk, hogy a jövőben a pedagógusok ne csak 

a személyes ismeretség kapcsán, hanem szakmai megfontolásból is rendszeresen hozzák a 

gyerekeket könyvtárhasználati ismereteket elsajátító foglalkozásokra, hiszen így válhat 

belőlük később rendszeres olvasó és könyvtárhasználó. 

 A sikeres és jó gyakorlatokat szívesen alkalmazzuk a gyermekkönyvtári munkában. 

 A régió 3 tagkönyvtárába (XI/3., XI/5., XXII/1.) tabletek és meseasztal (BOOKR KIDS) 

beszerzését kezdeményeztük. 

3. Központi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok 

3.1. Informatika 

 Az Informatikai osztály munkatársaival együttműködve folytatjuk az olvasói számítógépes 

férőhelyek felülvizsgálatát. 

 Az anyagi lehetőségek figyelembevételével szükséges a számítógépek és perifériák 

folyamatos karbantartása, cseréje. 

 Nagyobb figyelmet fordítunk a wifi szolgáltatások népszerűsítésére, a II/4., IX/1., XI/3. 

könyvtárakban pedig szeretnénk elindítani a szolgáltatást. 
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3.2. Szerzeményezés és feldolgozás 

 A gyarapítási kereteket a könyvtár besorolása, forgalmi adatai, az igények és az egyes 

dokumentumtípusok használati mutatói függvényében alakítjuk. 

 Nagyobb könyvtárainkban a keresett művek vonatkozásában többpéldányos beszerzésekre 

törekszünk. 

 Tudatosan próbálunk figyelni a hiányzó kötetek pótlására (pl. sorozati darabok, eltűnt 

példányok, keresett, de a beszerzésből kimaradt kötetek) 

 A könyvtár állománygyarapításánál figyelembe vesszük a digitalizálás adta lehetőségeket. 

  Kitüntetett figyelemmel fordulunk a gyerekek felé, a nekik szóló irodalomból próbáljuk 

megtalálni az igényes tartalmú és kivitelű kiadványokat. 

 Több könyvtárban tovább gyarapítjuk a nagy népszerűségnek örvendő 

diafilmállományunkat. 

 Olvasói igény szerint fejlesztjük az idegen nyelvű könyvállományt. A külföldi könyvek 

terén gördülékenyen működik az újfajta rendelés. 

 Felmérést készítünk a folyóiratok használtsági mutatóiról, ezzel előkészítve a következő évi 

folyóiratrendelést.  

 A dokumentumbeszerzésre kapott önkormányzati támogatást a szerződésekben leírt 

megállapodás szerint használjuk fel.  

3.3. Gyűjteményszervezés, állománygazdálkodás 

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

kihasználtságának mérésével minden könyvtárnak állandó feladata az elavult, selejt vagy 

feleslegessé vált dokumentumainak leválogatása. 

 Fokozottan ügyelnünk kell az arányok megtartására (szerzeményezés-kivonás).   

 A selejtezés és a duplumosítás vonatkozásában aktívan élünk a Corvina reportsból 

kinyerhető kölcsönzési adatok használatával. 

 A sikerkönyvek kölcsönzésénél a várható igények és az olvasói visszajelzések alapján 

igyekszünk nagyobb figyelemmel behatárolni az érintett dokumentumok körét. 

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

meg, amiknek kölcsönzésére valós igény mutatkozik. Fontos szempont, hogy még addig 

próbáljuk meg az AV állományt értékesíteni, amíg igény van a megvásárlásukra.  

 Mérlegelendő az AV kölcsönzés kijelölt könyvtárakra való korlátozása. 

 Az arra érdemes köteteket folyamatosan küldjük kötészetre. 

 Minden tagkönyvtár folyamatosan javítja, kiegészíti a katalógusban szereplő 

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

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

dokumentumainak értékesítését.  

4.  Gazdálkodás 

2019-ben is kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás megvalósítására törekszünk mind az 

anyag, mind az eszközgazdálkodás terén. 

4.1. Bevételek 

 Bevételi tervünk teljesülését folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség szerint állomány-

kihelyezéssel, szolgáltatás népszerűsítéssel, esetleg kezdeményezett akciókkal 

bevatkozunk. 
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 Bevételeinket továbbra az állományból kivont dokumentumok értékesítésével kívánjuk 

növelni. A kivonások ütemezése azért is fontos, mert célszerű az értékesítésből származó 

bevételek maximalizálása (amikor már nem kölcsönzik, de még megvásárolják a kivont 

állományt). 

 Előtérbe helyezzük az AV dokumentumok értékesítését, mivel az olvasói érdeklődés a 

kölcsönzésre már csökkenőben van, de még eladhatóak. 

 Törekszünk új bevételi források felkutatására. 

4.2. Pályázatok – támogatások 

 Rendezvénytervünket 2019-ben is elsősorban pályázati források bevonásával, 

felhasználásával bonyolítjuk le. 

 A Fővárosi Önkormányzat Iskolakapun kívüli programsorozata keretében a XII/1. Ugocsa 

utcai könyvtárban Különleges karakterek címmel írókurzust és személyiségfejlesztő 

tréninget tartunk 14-18 éveseknek. 

 Az NKA Szépirodalmi Kollégiuma által kiírt pályázat keretében a régió 7 tagkönyvtárában 

(II/4., III/5., III/7., XI/3., XI/6., XII/1., XXII/1.) szervezünk felnőtt- illetve 

gyerekprogramokat. 

 Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma pályázatának keretében a XI/5. 

Kelenföldi Könyvtár, a III/5. Békásmegyeri és a XXII/1. Nagytétényi Könyvtár 

természettudományos programot szervez. 

 Az önkormányzatok pályázatait figyelemmel kísérjük, ennek felelősei a tagkönyvtárak 

vezetői. 

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

 A IX. kerületben 2019-ben is él az egyes olvasói csoportokat érintő – kismamák, 

nyugdíjasok – önkormányzati tagdíjtámogatási megállapodás. 

5. Humánerőforrás 

5.1. Képzés – továbbképzés – oktatás 

 Munkatársaink számára lehetőséget biztosítunk különböző képzéseken való részvételre, 

hiszen a használók elvárásainak megfelelő magasabb színvonalú szolgáltatásokat csak 

olyan munkatársak képesek nyújtani, akik folyamatos képzéssel, önképzéssel fejlesztik 

tudásukat. Felmérést készítünk arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű képzéseket 

szeretnének a kollégák. 

 Előzetes felmérések alapján több kolléga is részt venne az EFOP iroda módszertani 

továbbképzésein.  

 A minőségi szellem minden munkafolyamatban történő megnyilvánulása érdekében 

folyamatos konzultációkat, belső tapasztalatcseréket tervezünk a régió könyvtárosai között. 

 Lehetőség szerint részt veszünk a központi képzéseken, konzultációkon. 

 Támogatjuk kollégáink szakmai konferenciákon való részvételét. 

5.2. Munkaerőgazdálkodás 

 A II/4. Török utcai könyvtárban, illetve a XXII/1. Nagytétényi Könyvtárban 2018 második 

felében vezetőváltásra került sor. Mindkét könyvtár élére sikerült szakmailag rendkívül 

felkészült, kellőképpen tájékozott kollégát találni. 
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 A XII/1. Ugocsa utcai könyvtárban továbbra is betöltésre vár egy könyvtárosi állás. 

 Egy kolléga vesz részt gyakornoki programban. 

 Lehetőséget biztosítunk felsőoktatási és segédkönyvtárosi tanfolyamon résztvevő 

hallgatóknak szakmai gyakorlatuk letöltésére. 

 A XXII/3. Budafoki Könyvtár munkáját 2019-ben 2 önkéntes kolléga segíti. 

 Továbbra is fogadjuk a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat. 

6. Kapcsolatok 

6.1. Intézményi – önkormányzati kapcsolatok 

 A kerületi önkormányzatokkal kötött együttműködési szerződések keretében végezzük a 

„Könyvet házhoz” szolgáltatást. Ezen programban fő partnereink a kerületek szociális 

szolgálatai. 

 A kerületi önkormányzatokat rendszeresen tájékoztatjuk a tevékenységünkről. 

 Szoros kapcsolatokat ápolunk az alap- és középfokú oktatási intézményekkel. A közösségi 

szolgálat rendszere révén tovább erősítjük a középiskolákkal való együttműködést. 

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

kerület), Óbudai Múzeum (III. kerület) Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény, József 

Attila Emlékhely, Dési Hubert Művelődési ház (IX. kerület), Nagytétényi Cziffra György 

Kulturális Központ, Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ, Nagytétényi 

Kastélymúzeum (XXII. kerület). 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok 

 További szoros együttműködést kívánunk folytatni médiapartnereinkkel. Fontosnak tartjuk 

a napi kapcsolattartást a helyi médiával, élünk a kerületi újságokban való megjelenés 

lehetőségével.  Rendszeres tájékoztatást adunk újdonságainkról, rendezvényeinkről. 

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

 Ahol lehetséges, megjelenünk a kerületi önkormányzatok honlapján.  

 Nagyobb szabású programjainkról, kezdeményezéseinkről régiós sajtóanyag készül, melyet 

az országos médiában is igyekszünk közétenni. 

6.3. Lakossági kapcsolatok 

 Meglévő civil kapcsolatrendszerünket tovább erősítjük (Szépírók Társasága, Óbudai 

Társaskör, Életet az éveknek, Nyék-Kurucles Egyesület, Népmesék Világa Kulturális 

Egyesület, Tengelice Zenebölcsi, MEDÁLIÁK, Szeglet, Széphalom Könyvműhely, 

Délután Alapítvány, Nagytétényi Polgári Kör, Aranytíz Örökifjak Budafoki Fotóklub, 

Péter-Pál Utcai Polgári Kör, Promontorium Polgári Casino). 

 Közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken keresztül is próbáljuk erősíteni. 

 Bekapcsolódunk a kerületek kulturális eseményeibe, rendezvényeibe, így az V/2. Belvárosi 

Könyvtár a Belvárosi Művészeti Napokon, a IX/1. Börzsöny utcai könyvtár a Lakótelepi 

Vígasságon és Betlehemezésen, a IX/2. Boráros téri könyvtár a Ráday korzón, a XXII/1. 

Nagytétényi Könyvtár a Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztiválon vesz részt, míg a 

XXII/3. Budafoki Könyvtár a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál Művész utcáján kap 

bemutatkozási lehetőséget.  
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 A használóinkkal való kapcsolattartás biztosítása és szolgáltatásaink, állományunk jobb 

megismerhetősége érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a honlapon és a közösségi 

oldalakon keresztül történő tájékoztatásra. A közösségi oldalak használatával kapcsolatban 

fontosnak tartjuk egy egységes intézményi etikai kódex kidolgozását, ennek szükségességét 

a GDPR bevezetése is indokolja. 

 Több könyvtár tervezi megjelenését az Instagram közösségi oldalon is, megcélozva a 18 

éven aluli, fiatalabb korosztályt. 

 Figyelmet fordítunk a kirakati portálokban a könyvtári információk népszerűsítésére. 

 A XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtár, a III/7. Krúdy Gyula Könyvtár és az V/2. Belvárosi 

Könyvtár ablaka fölé, illetve a bejárati kapura tájékoztató táblát kívánunk elhelyezni, 

figyelemfelhívó céllal.  

6.4. Szakmai kapcsolatok 

 Szeretnénk, ha kollégáink minél több munkacsoportban képviseltethetnék magukat, 

nagyobb rálátást kapva így az aktuális változásokra, az elkövetkezendő feladatokra, egy-

egy könyvtár, osztály, régió munkájára.  

 Részt veszünk a Közalkalmazotti Tanács munkájában. 

 Szívesen tartunk könyvtárbemutatókat hazai és külföldi könyvtáros csoportoknak. 

7. Rendezvények, programok 

 A kiemelt, országos szinten is hangsúlyos rendezvényekre nagy odafigyeléssel készülünk: 

Magyar Kultúra Napja, Magyar Széppróza Napja, Magyar Költészet Napja, Ünnepi 

Könyvhét, Országos Könyvtári Napok, Internet Fiesta. 

 A különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes 

képzőművészeti, zenei, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínálunk.  

 Megemlékezünk Ady Endre halálának 100. évfordulójáról, rendezvényeinkkel 

kapcsolódunk a japán-magyar emlékév megünnepléséhez. 

 Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a kerületi értékek bemutatására. 

 2019-ben folytatjuk a már megszokott, olvasóink által nagy népszerűségnek örvendő 

programjainkat, népszerű sorozatainkat (diafilmvetítések, könyvklubok, olvasókörök, író-

olvasó találkozók, könyvbemutatók, ismeretterjesztő előadások, társasjáték klubok). 

 Mindemellet tervezzük új programok/sorozatok elindítását is: 

- Az I/1. Márai Sándor és a IX/2. Boráros téri könyvtárban biblioterápiás foglalkozásokat 

indítunk. 

- A II/4. Török utcai könyvtárban nyári tábort hirdetünk a 7-12 éves korosztály számára. 

Ennek keretében egy héten keresztül általános iskolás diákoknak nyújtunk játékos 

formában különböző, könyvvel, könyvtárral kapcsolatos programokat. Szintén itt 

filmkedvelő olvasóinknak filmklub elindítását tervezzük havonta egy alkalommal.  

- A III/5. Békásmegyeri Könyvtár, az V/2. Belvárosi Könyvtár és a XXII/1. Nagytétényi 

Könyvtár 2019-ben kiemelten foglalkozik a természetvédelemmel.   

- A XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtárban és a XI/5. Kelenföldi Könyvtárban internetes 

kvízjátékokat készítünk gyerekeknek 1-1 könyvhöz, íróhoz, ill. témához kapcsolódóan. 

- A XI/5. Kelenföldi Könyvtár előzetes igényfelmérésre alapozva a legkisebbeknek és 

szüleiknek baba-mama klubot indít, ahol, amíg a kicsik játszanak, a szülők meghívott 
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vendégek közreműködésével, adott témában (pl. oltások, korosztályi érdeklődés stb.) 

tájékozódhatnak. 

- A XI/5. Kelenföldi Könyvtár és a XI/6. Karinthy Frigyes Könyvtár rendezvényei 

szervezésénél különös figyelmet fordít a 2019-es magyar-japán emlékév 

megünneplésére.  

- A XII/1. Ugocsa utcai könyvtár II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé történő 

megválasztásának 315. évfordulója alkalmából rejtvényjátékot indít. 

- A XXII/3. Budafoki Könyvtárban a Budapest-Budafok Topotéka projekt 2018 

novemberében lezárult, de folyamatos az adatbázis feltöltése és a hibák javítása. 

Előadásokat, bemutatókat tervezünk a digitális képgyűjtemény népszerűsítésére. 

Szeretnénk az oktatási intézmények pedagógusait is megismertetni ezzel a 

gyűjteménnyel, hogy a helyismereti órák természetes része legyen az oldal bemutatása.  

7.1. Válogatott rendezvények és programsorozatok könyvtáranként 

I/1. Márai Sándor 

Könyvtár 

Kiállítások F 

Könyvklub F 

Történetek a könyvtárban – biblioterápiás foglalkozások F 

Tavaszi rajzpályázat GY 

Kézműves foglalkozások GY 

Diakuckó, mesekuckó GY 

II/1. Hűvösvölgyi úti 

könyvtár 

Hűvösvölgyi esték előadássorozat  

 Megemlékezés Ady Endre halálának 100. 

évfordulójáról 

 Csángóföld ősi és élő kultúrája 

Csoma Gergely szobrász, fotóművész előadása 

 Szent László emlékek Európában 

 „A Grafika Hónapja” alkalmából kiállítás neves 

grafikusok műveiből 

 Festménykiállítás Farkas György festőművész képeiből 

F 

Családi társasjáték klub F/GY 

II/4. Török utcai 

könyvtár 

Egyéni használóképző foglalkozások F 

Kiállítások  F 

Könyvbemutatók F 

Olvasókör F/GY 

Kötő- és horgoló kör F 

Filmklub F 

Író-olvasó találkozó F 

Kézműves foglalkozások GY 

Családi kézműves foglalkozások GY/F 

Szójáték NÉV-SOR-OLVASÓ GY 

Nyári tábor 7-12 éveseknek GY 
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III/5. Békásmegyeri 

Könyvtár 

Kiállítások: 

 Üzbegisztán: Jakatics Róbert fotókiállítása 

 Faltis Alexandra illusztrációs kiállítása 

 Molnár Iscsu István kiállítása 

 Molnár Jacqueline kiállítása 

 László Bandy grafikusművész kiállítása  

 Móra Könyvkiadó kiállítása 

 „Amíg megváltjuk a világot” munkacímű pályázatunk 

pályaműveiből rendezett kiállítás 

F/GY 

Gyógynövényekről mindenkinek F 

Hasznosítsd újra! Előadás és workshop az újrahasznosítás 

fontosságáról 

GY 

Amíg megváltjuk a világot: találkozás Gévai Csillával GY 

Angol játszócsoport óvodásoknak GY 

Mesevár programsorozat (diavetítés, társasjátékozás és 

papírszínház előadások óvodásoknak). 

GY 

Meseklub a Népmesék Világa Kulturális Egyesülettel GY 

Tengelice Zenebölcsi  GY 

Találkozás Dániel András íróval  Gy 

III/7. Krúdy Gyula 

Könyvtár 

„Jöjjön ki Óbudára” Fő téri esték – író-olvasó találkozók a 

Szépírók Társasága partnerségében 

F 

„Utazzon kényelmesen karosszékből” F 

„Ahogy még nem hallották” beszélgetéssorozat kerületben élő 

híres zenészekkel 

F 

Kapcsolódás az Óbudai Múzeumpedagógiai Börze 

programjaihoz 

F 

V/2. Belvárosi Könyvtár 

Könyvbemutatók F 

Kiállítások F 

Tematikus előadássorozat a fenntarthatóság és a 

környezetvédelem jegyében 

F 

Kapcsolódás a Belvárosi Művészeti Napok programsorozathoz F/GY 

IX/1. Börzsöny utcai 

könyvtár 

Formiusz Színház –Mese mese mátka mese-előadássorozat GY 

Szó és ember irodalmi előadássorozat - Ferencváros 

Önkormányzata, a Turay Ida Színház, a Magyar Napló Kiadó, az 

Írók Alapítványa együttműködésében F 

Papírszínház előadások Z. Mezei Erzsébettel GY 

Lakótelepi Mulatság F/GY 

Lakótelepi Betlehemezés GY 

Lázár Ervin Mesemondó Verseny Gy 

IX/2. Boráros téri 

könyvtár 

Szó és ember irodalmi előadássorozat - Ferencváros 

Önkormányzata, a Turay Ida Színház, a Magyar Napló Kiadó, az 

Írók Alapítványa együttműködésében 

F 

Részvétel a Ráday Korzó programjaiban a Ferencvárosi 

Közösségi Alapítvány szervezésében  

F 
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Kiállítások 

 Paletta Festőkör 

 Válogatás a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 

szervezésében kiírt Költészet Napi versillusztrációs 

pályázat műveiből 

 Lipták Zsuzsa és Kovács Bea fotósok kiállítása 

 FMK Szenior Fotográfusok Klubja kiállítása 

 Skandináv Ház Alapítvány kiállítása 

 Magyar Origami Kör kiállítás 

F 

Biblioterápiás foglalkozások Worschitz Anita vezetésével F 

12 hónap a Föld körül – földrajzi témájú vetélkedősorozat 

gyerekeknek  

GY 

Játék klub a Délután Alapítvány szervezésében GY 

Meseműhely kézműves foglalkozások kisgyermekes 

családoknak 

F 

XI/3. Móricz Zsigmond 

Könyvtár 

Diafilmvetítések és papírszínház mesefoglalkozások F/GY 

Internetes totók: 60 éve, 1959-ben nyitotta meg Gerald Durrell 

jersey-i állatkertjét - háromfordulós internetes totó a szerző 

három könyve alapján 

GY 

Író-olvasó találkozók GY 

XI/5. Kelenföldi 

Könyvtár 

Baba-mama klub F 

Társasjáték klub F 

Családi szombatok  F/GY 

Mesevonat (diafilmvetítés) GY 

Pénteki kézműves gyerekfoglalkozás GY 

Internetes játékok – 60 éve, 1959-ben nyitotta meg Gerald 

Durrell jersey-i állatkertjét -háromfordulós internetes totó a 

szerző három könyve alapján 

GY 

150 éve, 1869-ben kötött Japán és az Osztrák-Magyar Monarchia 

barátsági, kereskedelmi egyezményt. Ebből az alkalomból 

tematikus hónapot (origami foglalkozás, könyvkiállítás) 

tervezünk. 

GY/F 

„Fabrikáló” kézműves foglalkozások  GY/F 

XI/6. Karinthy Frigyes 

Könyvtár 

Kockamesék: diavetítés gyerekeknek  GY 

Zseblámpa-akció: könyvajánló gyerekektől gyerekeknek GY 

Papírszínház mesék  GY 

Karinthy irodalmi estek  F 

Olvass velünk! olvasási vetélkedő XI. kerületi általános iskolák 

számára Bosnyák Viktória műveiből 

GY 

Rajzpályázat alsó tagozatosoknak Csukás István Pom-pom 

meséiből 

GY 

Gombóc Artúr 40 éves! – Sajdik Ferenc kiállítás a 

gyerekkönyvtárban 

GY 

Dévényi Dömötör fotókiállítás F 

Lami Bakos Györgyi és tanítványainak festményei F 

Japán mindennapjai – Japán alapítvány fotógyűjteménye F 

Japán babakiállítás F 

Fenyvesi Gabi festménykiállítás F 

Jaksics András fotókiállítás F 
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Kőszegi Gábor fotókiállítás F 

U10 Kiállítópont  F 

Rákóczi rejtvényjáték hónapról-hónapra F 

XII/1. Ugocsa utcai 

könyvtár 

Könyvbemutatók GY 

Tavaszi rajzpályázat F 

KönyvTársas  GY 

Ketten írtuk… meseíró és illusztráló pályázat  GY 

Hegyvidéki Tekercsmesék F/GY 

Költői kérdések könyvtári játék GY 

Végre péntek kézműves foglalkozássorozat GY 

Költői kérdés könyvtári játék GY 

Hólabda játéksorozat GY 

Papírszínház előadás – mesék havonta GY 

Író-olvasó találkozó GY 

Érintsd meg a természetet! 

Három alkalomból álló eseménysorozat: 

tájfutás, növény- és rovarbemutató 

GY 

XXII/1. Nagytétényi 

Könyvtár 

Március 15. megemlékezés  GY 

Tzomet klezmer koncert GY 

Helytörténeti látogatás - Kosárfonó nap a könyvtárban 10-15 fő 

5-6. osztály 

F 

Létay Kiss Gabriella operaénekesnő fellépése GY 

Havi diafilmvetítés óvodásoknak  F 

Garbóczi László – A nagytétényi zsidóság 

Kiállítással egybekötött program 

GY 

A magyar kultúra napja: Szent László öröksége, az Aranyalma 

páros estje 

F 

A Budapest Budafok Topotéka nyilvános bemutatónapja F 

XXII/3. Budafoki 

Könyvtár 

Társasjáték klub F 

Rejtvényfejtők klubja GY 

Kártya klub F 

Húsvétvárás F 

A magyar költészet napja – irodalmi est és fotókiállítás  GY 

Könyvbemutatók F 

Fűben-fában orvosság előadássorozat F 

Madarak és fák napja rajzpályázat óvodások és iskolások 

számára 

F 

Nagy Dia Nap F 

Olvassuk együtt: Olvasókör Nagy István egyetemi tanár 

vezetésével 

GY 

A bor városa: helytörténeti feladványok családoknak- 

kapcsolódva a Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválhoz 

F/GY 

Kitelepülés a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál Művész utcájába F 

Szünidei foglalkozások  

Advent a könyvtárban  
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Kiállítások 

 Nádasdy Művészeti Iskola növendékeinek 

képzőművészeti bemutatkozása a gyerekkönyvtárban 

 a Budafoki Fotóklub és Halász Emese író 

könyvbemutatója a Boldogság jegyében 

 Győri Judit festőművész kiállítása 

 Czimbal Gyula fotóművész A magyar költészet napi 

portré kiállítása 

 Zács Ágoston fotókiállítása 

 az Újbudai Montágh Imre Ált. Isk., Óvoda, Fejlesztő 

Nevelés-oktatást Végző Iskola és Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola diákjainak évzáró kiállítása. 

 Ócsai Károly szobrászművész rajzai 

 Budafoki Fotóklub tárlata (OKN) 

 Solymos Tamás Géza festőművész kiállítása 

 Wapler Anna fotókiállítása 

 ARTÉR Művészeti Egyesület évadzáró kiállítása és 

karácsonyfadíszítése 

F/GY 
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2. Régió 

1. Kiemelt feladatok 

Kapcsolatépítő és a változásokra hatékonyan reagáló tevékenységének végrehajtásából a 2. sz. 

régió az alábbiak ütemezését tervezi 2019-ben: 

 A 2019-es évben továbbra is kiemelt feladatunk az új Körúti Könyvtár megvalósítása. A 

tervek szerint 2020-ban vehetik birtokba az olvasók az új helyszínre költöző intézményt.  

o Ebben az évben kiemelt figyelmet kell fordítanunk az állomány és szolgáltatási rend 

kialakítására, mely jelenleg a VII/3. Kertész utcai könyvtárban realizálható.  

o Felkutatjuk a lehetséges együttműködő partnereket, és megállapodások kötését 

kezdeményezzük velük.  

o Elkészítjük a nyitás évének rendezvényi tervét.   

o Az év folyamán kiemelt feladatunk lesz az olvasók pontos és korrekt tájékoztatása 

az új könyvtár helyéről, a felújítás üteméről.  

 A FSZEK 2018-ban elnyerte a Minősített Könyvtár címet. A munkacsoportok éves tervének 

elfogadását követően a következő évben is folytatjuk minőségbiztosítási tevékenységünket.  

 Olvasószervezés:  

 Kiemelt és állandó feladatunk az olvasói igények folyamatos figyelése és elemzése, 

valamint - lehetőségeinkhez mérten - teljesítésük a szolgáltatási környezet javításával. 

Legfontosabb feladataink egyike az olvasószervezés, a beiratkozott használói létszám 

növelése.  

 A IV/1. Király utcai könyvtár felújítási munkák miatt zárva volt 2018 tavaszán. Ezért 

fontossá vált, hogy alapos tájékoztatói munkával újra megnyerjük az időközben más 

könyvtárba átiratkozó olvasókat.  

 Kiemelten figyelünk a közösség életéhez kapcsolódó programok szervezésére, valamint 

az egyes kerületek városnapjain – Újpesti Városnapok, Angyalfolki Utcabál, Terézvá-

rosi Búcsú, Koma utcai Szomszédolás, Szent Mihály Napi Búcsú – való részvételre. A 

kerületek kulturális életének szerves részeként újabb használókat tudunk megnyerni 

könyvtárainknak.  

 Régiós szinten az Öthét Alapítvánnyal közösen Olvasni Jó! címmel olvasásnépszerűsítő 

kampányt indítunk. Kerületenként az első 20 új beiratkozó gyermeket díjazzuk. 

Jutalmat kapnak azok a pedagógusok is, akik a legtöbb gyermekkel ismertették meg 

könyvtárainkat.  

 Állományszervezés:  

 A korszerű állománymenedzsment szempontjait figyelembe véve továbbra sem a 

mennyiségi, hanem a minőségi gyarapodás a kiemelt célunk. Ezen belül is 

hangsúlyozottan figyelünk a könyvtárainkat jellemző egyedi állományok épíítésére, 

megőrzésére (Fonotéka, Terézvárosi Gyermekkönyvtár, kortárs irodalmi 

gyűjteményrészek).  

 A helyhiány csak megfontolt példányszámnövelést enged meg, így erre a jövő évben is 

figyelnünk kell, főleg a közönség érdeklődése szempontjából fontos irodalom esetében. 

A már lefutott, egykor népszerű dokumentumok (bármilyen hordozón is legyenek) 

mennyiségét csökkentjük, az állomány kivonásokat folytatjuk. Nagy figyelmet 

fordítunk a gyerekkönyvekre forma, tartalom és megjelenés szempontjából, valamint a 
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népszerű szórakoztató irodalom beszerzésére, illetve továbbra is gyarapítjuk az 

állományt hangoskönyvek és diafilmek beszerzésével.  

 Intézményi, lakossági kapcsolatok: 

 Tovább erősítjük a kerületi önkormányzatokkal kialakult régi és új kapcsolatokat. 

Azokat az önkormányzatokat is szeretnénk megnyerni állománygyarapítási keretünk 

bővítésére és a lakosság számára szervezett rendezvényi palettánk színesítésére, 

amelyek eddig más jellegű támogatást nyújtottak. 

 Kiemelt feladatunknak tekintjük a „Könyvet házhoz” program népszerűsítését. A 

házhoz szállítást olvasóink változó számban veszik igénybe. Bár több kerületi lapban is 

hírt adtunk róla, még kevesek számára ismert szolgáltatásunk. Keressük az újabb, 

esetleg hatékonyabb propagálás lehetőségeit. 

 Intézményi kapcsolataink erősítésére segítjük a Kincses Kultúróvoda címre pályázó 

kerületi óvodákat. Együttműködési megállapodás-tervezetet készítünk elő, melynek 

része az adott kerületben működő könyvtár oktatási tevékenységhez kapcsolódó 

programjainak gyűjteménye.  

 Rendezvények: 

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapításának 115. évfordulójához kapcsolódóan prog-

ramsorozatot tervezünk. Elsősorban a gyermekeket és a családokat célozzuk meg, de 

programokkal várjuk a kamaszokat és a felnőtteket is. Ebben az évben lesz 70 éves a 

Bosnyák utcai könyvtár, szeretnénk ezt az évfordulót is méltón megünnepelni.  

 Programokkal, kiállításokkal emlékezünk meg költőink, íróink, festőink, zeneszerzőink 

ezévi évfordulóira is.  

 Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy az országos könyvtári kampányokban részt 

vegyünk, ezzel is népszerűsítve az olvasást, a könyvtárhasználatot. A tavaszi Internet 

Fiesta alkalmával többek között megismertetjük használóinkat a közösségi média újabb, 

egyre népszerűbb szolgáltatásaival. Az Országos Könyvtári Napok keretében színes 

programokkal, író-olvasó találkozókkal, ismeretterjesztő előadásokkal, játékos 

feladatokkal várjuk használóinkat. A 115 éves évforduló megjelenhet ezekben a 

projektekben is. 

 Január végén ismét megrendezzük az IV/1. Király utcai könyvtárban az Éjszaka a 

könyvtárban programot a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A beiratkozási akció 

mellett idén is koncerttel és játékokkal várjuk a hozzánk érkezőket.  

 A Nemzeti Kulturális Alap több szakkollégiumához is beadtuk pályázati tervünket. Az 

értesítést követően a programokat ennek megfelelően valósítjuk meg.   

 Több könyvtár élén is vezetőváltás történt az év utolsó felében és a nyugdíjba vonulások 

miatt újabbak várhatóak a következő évben. Nagy hangsúlyt helyezünk az újonnan kineve-

zett vezetők munkájának támogatására. 

 Folytatjuk a közösségi szolgálatos diákok fogadását könyvtárainkban. Változatlanul nagy 

sikere van, hogy ők oktatják az idős embereknek a számítógép használatot, de gyermekprog-

ramok lebonyolításában (diavetítés, kézművesfoglalkozás, stb.) is segítenek. 
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2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés 

2.1. Tagkönyvtárfelújítás, integrációk, fejlesztési feladatok 

 A Körúti Könyvtár kialakításával járó feladatok:  

 Közbeszerzési eljárását követően elindulnak a belső munkálatok. Fontosnak tartjuk, 

hogy a különböző korosztályok szeparált, a saját könyvtárhasználati igényeiknek meg-

felelő környezetbe kerüljenek, ugyanakkor illeszkedjenek egy egységes, az egész 

könyvtárat átfogó design-koncepcióba. Ehhez elengedhetetlen a tervezői csapat és a 

könyvtárosok szoros együttgondolkodása a felújítás és tervezés során, annál is inkább, 

mert a VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtárral "együtt és külön" fog működni az új 

könyvtár. Igényes és kulturált találkozóhelyeket, közösségi tereket szeretnénk 

kialakítani. Az ide érkezőket kellemes, otthonos, vagy éppen kreatív és inspiráló 

kialakítású környezet veszi majd körül, ahol szívesen töltenek el akár hosszabb időt is. 

Makerspace műhelyszoba létrehozását tervezzük, melyek működtetéséhez 

együttműködő partnereket keresünk. A pince kiállítótérként, rendezvénytérként 

önállóan is jól funkcionálhat, nyitvatartási időn kívül is helyet adhat a civil kezdemé-

nyezéseknek, közösségi programoknak.  

 A terek kialakítása mellett el kell készíteni a Körúti Könyvtár gyűjtőköri szabályzatát 

is, majd ennek megfelelően felkészülni a nyitásra.  

 Össze kell állítanunk a nyitás évének rendezvényi tervét, a lehetséges együttműködő 

partnerekkel megállapodásokat kell előkészítenünk.  

 A IV/1. Király utcai könyvtár tetőfelújítási munkálatainak kapcsán felvettük a kapcsolatot a 

kerületi önkormányzattal. Támogatásuknak köszönhetően tavasszal megújul a könyvtár 

kertje is, melynek nagyobbik részét olvasóligetté alakítjuk át, s ezzel párhuzamosan 

átrendezzük az ehhez kapcsolódó olvasói teret is. Ugyanitt tervezzük a gyermekrészleg 

átalakítását úgy, hogy a tiniknek legyen egy elszeparált zug, ahol olvasgathatnak, 

beszélgethetnek. 

 Fontos feladatunk a XIV/4. Füredi Könyvtár tetőszerkezetének javítása, melyet a szigetelés 

megújításával tervezünk összekötni.  

 A VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár fűtési rendszerének korszerűsítésére forrásokat kell 

találnunk. 

 A XIII/8. Dagály utcai könyvtár terei 2016-ban megújultak. Az elhasznált padlózat cseréje 

lenne az utolsó nagy lépés a könyvtár teljes belső megújulásához. A nyári forróság enyhítése 

céljából - az épület felmérése után - továbbra is szükségesnek tartjuk egy megfelelő 

hűtőberendezés felszerelését. Reményeink szerint az elkövetkező évben erre sor kerülhet. 

 A tagkönyvtárakban felmerült karbantartási vagy javítási igényekről folyamatosan egyezte-

tünk a Műszaki Igazgatósággal. Kezdeményezzük tisztasági festések elvégzését és kisebb 

bútorok javítását is.  

 A használók igényeihez alkalmazkodva újra átformáljuk szolgáltatási tereinket, bővítjük té-

makiemeléseink körét, a kevésbé keresetteket megszüntetjük, és figyelemmel kísérjük, mely 

periodikák iránt növekszik, illetve csökken az érdeklődés. 

2.2. Tárgyi feltételek 

 Olvasóink több könyvtárunkban is – például IV/1. Király utcai, XIII/8. Dagály utcai, XV/3. 

Zsókavár utcai könyvtárakban – hiányolják, hogy nincs automatákkal biztosított étkezési 

lehetőség. Ez elsősorban a vizsgaidőszakokban okoz gondot. Rendezvényeink, 
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programjaink alkalmával is hiányolják a korábban ott lévő automatákat. Megvizsgáljuk, 

hogy milyen módon tudunk megoldást találni erre a helyzetre. 

 Az elhasználódott bútorok és eszközök cseréje nemcsak esztétikai szempontból, de funk-

cionálisan is szükségessé vált néhány tagkönyvtárunkban. Könyvtáraink olvasóbarát belső 

környezetének megőrzése érdekében olvasótér átrendezéseket tervezünk. Csoportos tanu-

lásra, projektfeladatok megoldására alkalmas tereket alakítunk ki a fiatalok részére.  

 Gépparkunkat tovább kell frissíteni. Kezdeményezzük a folyamatosan elavuló hardverek és 

operációs rendszerek cseréjét.  Ebben biztos és segítőkész partnerünk az Informatikai 

osztály.  

 Szükségessé vált a régió rendezvényi laptopjának cseréje.   

 Folyamatosan cseréljük könyvtárainkban az elöregedett tájékoztató feliratokat. 

 Több tagkönyvtárunkban is szükségünk lenne válogatóládákra. Ezekben a képeskönyvek, 

leporellók könnyebben tárolhatók, jobban áttekinthetőek lennének. 

 Népszerű gyermekfoglalkozásaink és diaklubjaink további működtetéséhez a rendelkezésre 

álló szőnyegeket az év folyamán újakra kell cserélnünk. A diaklubok részére 

vetítővásznakat szeretnénk beszereztetni. 

 A IV/1. Király utcai könyvtár Fonotékájának polcmagasítása terveink szerint ebben az 

évben elkészül, így a lemezállomány elhelyezése megoldódik.  

 A IV/3. Babits Mihály Könyvtárban az előző évben átrendeztük a teret és megújítottuk a 

szerzeményezési politikát. Mindezeknek köszönhetően nőtt a látogatók száma: egyre több 

kisgyermekes család és kamasz keresi fel a könyvtárat. Az állomány esztétikus 

kihelyezéséhez szükségünk lesz magasabb polcokra. Egyeztettünk a Műszaki 

Igazgatósággal, nyár elejére várjuk a felújított elemeket. 

 A XV/3. Zsókavár utcai könyvtár láthatóbbá tétele érdekében KÖNYVTÁR felirat elhelye-

zését tervezzük az épület tömegközlekedés felé eső részére. 

2.3. Strukturális változások 

Januártól két könyvtárunk – XIV/2. Bosnyák utcai és a XV/3. Zsókavár utcai könyvtár – 

nyitvatartása is módosul. Folytatjuk az olvasók tájékoztatását a változásokról. A többi könyvtár 

esetében is a használói igények és forgalmi adatok alapján folyamatosan figyeljük, hogy 

szükséges-e a javaslatot tenni a nyitvatartási idő változtatására.  

2.4. Üzemszervezés 

 Március 31-ig elkészítjük a régió szabadságolási tervét. Készítésekor figyelembe vesszük a 

leltári időpontokat.  

 Május végéig javaslatot teszünk a könyvtárak nyári nyitvatartásának megszervezésére. To-

vábbra is fontosnak tartjuk, hogy legyen néhány olyan könyvtárunk, mely egész nyáron elér-

hető használóink számára.  

 A szombatonként és egész nyáron nyitva tartó könyvtárainkban az ügyeletek megszervezé-

sét továbbra is régiós munkaerőgazdálkodással oldjuk meg.   

 A következő évben vezetőváltás miatt tartunk leltárt a XV/1. Eötvös utcai és a XIV/2. Bos-

nyák utcai könyvtárban. Teljes állományleltár lesz a IV/3. Babits Mihály Könyvtárban, a 

XIII/2. Radnóti Könyvtárban, a XIII/4. Lehel utcai, a XIV/1. Kassák Könyvtárban, a XIV/4. 

Füredi Könyvtárban és a XV/4. Szűcs István utcai könyvtárban. AV-leltárt tartunk a XIII/8. 

Dagály utcai és a XVI/1. Rákosi úti könyvtárban. 
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 Az új Körúti Könyvtár létesítésével kapcsolatos feladatok megoldásában szorosan együtt-

működünk a Műszaki- és a Gazdasági Igazgatósággal. 

 Ezen a nyáron is megszervezzük nyári olvasótáborainkat a Sashalmi és a Terézvárosi 

Könyvtárakban.  

2.5. Szolgáltatásfejlesztés 

 Nagy örömmel fogadták olvasóink a lejárat napja előtti email-es figyelmeztetést. A 

szolgáltatás népszerűsítése mellett nagy hangsúlyt helyezünk az e-mailek okos telefonon és 

otthoni eszközökön való használatának segítésére. Beiratkozáskor nagy figyelmet fordítunk 

az adatbázisban rögzített e-mailek karbantartására. 

 Azokban a kerületekben, ahol kevesen veszik igénybe a „Könyvet házhoz” 

szolgáltatásunkat, népszerűsítésére a kerületi Családsegítő- és a Gondozó Szolgálatokat is 

bevonjuk.  

 A folyóiratok kölcsönzésére továbbra is nagy igény mutatkozik. Nagyobb könyvtárainkban 

tervezzük egy folyóirat-elégedettségi vizsgálat megszervezését.  

 Megvizsgáljuk, mely tagkönyvtárainkban lehet beállítani olyan olvasói gépeket, melyeken 

használóink helyben elvégezhetik a távfizetést. 

 Egyre népszerűbb olvasóink körében a FSZEK tagkönyvtárai közötti átkölcsönzés. 

Törekszünk arra, hogy az országos könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével is 

megismertessük használóinkat, ezzel is bővítve az elérhető dokumentumok körét.  

 Tagkönyvtárainkban kevésbé ismertek és használtak az intézmény által előfizetett és akár 

otthonról is elérhető adatbázisok. Használóképző kurzusok és egyéni segítségnyújtás kere-

tében tervezzük népszerűsíteni ezt a szolgáltatásunkat.  

 Tervezzük az egyre bővülő helyismereti anyagunk kiemelését, ismertté tételét olvasóink 

számára. Ehhez kapcsolódóan tervezzük az Erzsébetvárosban újonnan induló önkormány-

zati helyismereti portál saját, könyvtári anyagainkkal történő kiegészítését.  

 A IV/1. Király utcai könyvtárban a földszinti térben elhelyezett népszerű irodalom témacso-

portos átrendezését tervezzük, hogy használóink könnyebben megtalálják a kedvükre való 

olvasmányokat. 

 A IV/3. Babits Mihály Könyvtárban 2017 második felében indult Schmél Zsuzsa nyugdíjas 

könyvtáros vezetésével egy kimondottan nyugdíjasoknak szóló biblioterápiás jellegű 

beszélgetős összejövetel. A XVI/2. Sashalmi és a XIV/4. Füredi Könyvtárban 

munkatársunk, Muntyán Barbara vezet biblioterápiás foglalkozásokat. Ezeket 2019-ben is 

szeretnénk folytatni havonta egy alkalommal.  

 A VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtárban az Én könyvtáram projekt tapasztalatait is fel-

használva tervezzük könyvtárhasználati, olvasásnépszerűsítő programok kidolgozását, meg-

valósítását óvodások, kisiskolások és pedagógusaik számára. A hozzánk érkező csoportok 

tematikus ajánlóból válogathatnak majd. Ugyanitt a kézműves alapanyagraktár helyén 

kialakított tanulószoba alkalmas az egyéni tanulásra, de akár magántanári korrepetálásra is. 

A már meglévő, nagysikerű születésnapi terembérbeadás mellett szeretnénk elindítani ennek 

bérbeadását is a rendszeresen itt korrepetáló magántanároknak. 

 A VII/2. Deák Ferenc Könyvtárban heti egy alkalommal indítjuk a LibraTorna Club című 

programunkat. Testi-lelki egészség témában, meghívott vendégek közreműködésével kíván-

juk megismertetni olvasóinkkal, mit is tehetnek azért, hogy jobban érezzék magukat a bő-

rükben. 60 perces tornával indítjuk a foglalkozásokat, melyeket beszélgetések, előadások 

színesítenek.  
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 Továbbra is nagy népszerűségnek örvend a VII/3. Kertész utcai könyvtár „Cseréljünk újsá-

got!” akciója, melyet a kerület hírportáljain tervezünk tovább reklámozni.  

 A XIII/8. Dagály utcai könyvtárnak új gyermekkönyvtárosa van, akinek feladata a 

gyerekkönyvtári munka újragondolása, új óvodás és iskolás csoportok szervezése, a nekik 

és a könyvtárba járó családoknak nyújtott szolgáltatások áttervezése. Ugyanitt olyan 

kertkapcsolatos, szabadtéri olvasást is lehetővé tevő, zöld környezetbe integrált, találkozási 

pontként is használható könyvtári teret szeretnénk kialakítani, ahol szívesen töltik el 

szabadidejüket a felnőtt- és gyerekolvasók is. Adottságaink ehhez megvannak, mindössze 

egy, a hátsó kertre nyíló ajtó, a kert rendbetétele és néhány kerti bútor beszerzése lenne csak 

szükséges. Tervünk megvalósításhoz igyekszünk megnyerni a kerületi önkormányzatot és a 

könyvtár környezetében működő nagyvállalatokat.      

 A XIV/1. Kassák Könyvtár jó kapcsolatot épített ki a XV. kerületi Nagyothallók intézmé-

nyével, illetve a kerületben működő Mozgásjavító Általános Iskolával. Szeretnék, ha 

diákjaik rendszeres látogatói lennének a könyvtárnak.  

 A XIV/4. Füredi Könyvtárban a Sipos György által vezetett és közkedvelt Enneagram 

Kedvelők Klubja foglalkozás mellett gyerekfoglalkozást is indítunk. Baksa Zsuzsa 

pedagógus várja havonta két alkalommal az óvodásokat és a kisiskolásokat a „Mesedélután: 

Hiszitek, nem hiszitek, így volt nem másképp!” című programra, melynek keretében a 

gyerekek közösen mesélnek, báboznak, énekelnek és zenélnek. 

 A XV/3. Zsókavár utcai könyvtárban „Az én irodám” elnevezéssel indítunk új szolgáltatást, 

melyhez a tárgyi (számítógép, nyomtató, szkenner) és térbeli feltételek adottak. A könyvtár 

alkalmas arra, hogy kialakítsunk egy olyan dolgozósarkot, ahol olvasóink ügyeiket intéz-

hetik. Segítséget nyújthatunk olyan pályázatok esetében, amelyek vissza nem térítendő tá-

mogatásokkal otthonfejlesztésére fordíthatók (Otthon melege program, Háztartási kisgépek 

cseréje program, Nyílászárók cseréje program). Álláskeresésnél lehetőséget biztosítanánk, 

hogy minél több álláshirdető oldalt elérhessenek használóink. A szolgáltatást regisztrált 

olvasóink vehetnék igénybe, előzetes bejelentkezéssel. Ugyanitt „Vagány nők klubja” 

munkacímmel tervünk előadásokat, beszélgetéseket szervezni 50+-os hölgyek részére, akik 

igényes programot keresnek a XV. kerületben. Igényfelmérést követően a pontos tematikát 

a leendő klubtagokkal dolgozzuk ki.  

3. Központi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok 

3.1.Informatika 

 Több könyvtárunkban szükségessé vált a végpontok aktív eszközeinek korszerűsítése, az 

internetvonalak sebességének növelése (VI/2, VII/3.).  

 Az év elején üzembe állnak az új, bérelt nyomtatók. Az esetleges meghibásodások javításán 

kívül előreláthatólag nem lesz fejlesztésre szükségünk ezen a területen. 

 Szeretnénk tovább növelni a wifi hozzáféréssel rendelkező könyvtáraink számát.  

 A VII/3. Kertész utcai könyvtár honlapjának teljes megújítását tervezzük. Többek között 

naprakészen szeretnénk informálni olvasóinkat a beruházás menetéről.  

 Továbbra is népszerűsítjük kényelmi és távszolgáltatásainkat.  

 Az új belépők betanításában, ismereteik rögzítésében nagy segítségünkre vannak az 

Informatikai osztály által szervezett képzések.  
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3.2.Szerzeményezés, feldolgozás 

 Változatlanul élvezzük a központi feldolgozás előnyeit. Tartjuk a megszabott kereteket. A 

kerületi önkormányzatoktól érkező állománygyarapítási keretet az adott könyvtárak 

állományának megújítására, a népszerű könyvek példányszámainak növelésére fordítjuk.  

 Állományunk az elmúlt időszakban jelentősen megújult, és ezzel kapcsolatban sok pozitív 

visszajelzést kaptunk. Újabb témakiemeléseket végzünk, kivonjuk a fölöslegessé vált példá-

nyokat.   

 A használói igényeket figyelembe véve a továbbiakban is különös hangsúlyt fektetünk szép-

irodalmi részlegünk fejlesztésére.  Kiemelten gyűjtjük a kortárs hazai és világirodalmi mű-

veket, lehetőségeink szerint a klasszikus szerzők régi, elhasználódott köteteit újabb példá-

nyokkal pótoljuk. Törekszünk a tömeges olvasói igények kielégítésére is, így megvesszük a 

sikerkönyveket és a szerzeményezési listán kínált szórakoztató irodalom többségét is. A 

gyerekkönyvek közül elsősorban az igényes, kortárs gyerekirodalom beszerzésére 

törekszünk, de a legújabb ismeretterjesztő műveket is beszerezzük.  

 A tizenéveseket kiemelt célcsoportnak tekintjük, mivel ebben a néhány évben dől el, hogy 

olvasó gyerekből olvasó felnőtté válnak-e. Nekik szóló tini részlegeinket folyamatosan fej-

lesztjük, igyekezvén a széleskörű kínálatba a népszerű sikerkönyveken túl a nekik szóló ér-

tékes irodalmat is becsempészni.    

 Figyelemmel kísérjük az elektronikusan megjelenő kínálatot. Olvasóink figyelmét felhívjuk 

az e-olvasótermi gépeken, elektronikus formában elérhető folyóiratokra és adatbázisokra is. 

 Az utóbbi két évben elkülönített idegen nyelvű keret felhasználásával elsősorban szép- és 

gyerekirodalmi állományunkat gyarapítjuk.  

 A periodikakölcsönzést továbbra is folytatjuk.  

 Az olvasói igényekre tekintettel a továbbiakban is vásárolunk hangoskönyveket.  

 CD-gyűjteményünket csak a IV/1. Király utcai könyvtár Fonotékájában fejlesztjük, a többi 

könyvtárban a már meglévő példányokat kölcsönözzük. A bevételből költhető keretünket 

néhány népszerű DVD beszerzésére költjük, kiemelten vásárolva a gyerekfilmeket, amelyek 

iránt kicsit kevésbé csökkent az érdeklődés. 

 Amennyiben beleillenek gyűjtőkörünkbe, továbbra is felhasználjuk állománygyarapításra az 

ajándékba kapott dokumentumokat. 

 Folytatjuk a VII/2. Deák Ferenc Könyvtár zenei állományának beolvasztását az újpesti 

Fonotéka állományába (IV/1. Király utcai könyvtár).  

 A VII/3. Kertész utcai könyvtárban a következő évben is fontos feladat, hogy a nyomtatott 

dokumentumok szerzeményezésénél párhuzamosan vegyük figyelembe a meglévő olvasói 

igényeket és a majdani Körúti Könyvtár tervezett gyűjtőkörét. Nehezíti a feladatunkat, hogy 

most már két könyvtár olvasótáborának kell megfelelni, hogy lehetőleg mindenki megtalálja 

a számára megfelelő olvasmányt.  

 Az elmúlt évben nőtt az érdeklődés a nyelvi oktatócsomagok iránt. Régiós szinten megvizs-

gáljuk és a példányok áthelyezésével, új példányok beszerzésével támogatjuk használatukat. 

 Kisebb tagkönyvtárainkban kitüntetett figyelemmel követjük a FSZEK más könyvtáraiban 

duplumozásra került, 302-es kóddal ellátott könyvek jegyzékeit. 
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3.3.Gyűjteményszervezés, állománygazdálkodás  

 Folytatjuk és építjük tovább a IV/1. Király utcai könyvtár Fonotékájának saját fejlesztésű 

zenei katalógusát (http://www.fonoujpest.info), amely zenei- és ezen belül az 

állományunkban kiemelten kezelt jazz-felvételek több szempontú keresésére is alkalmas. 

 A nyár folyamán a bezárt VI/1. Andrássy úti könyvtár állományának egy része beköltözött 

a VII/3. Kertész utcai könyvtárba. Elsősorban az olvasói igényeket figyelembe véve felül 

kell bírálnunk az állomány raktári illetve szabadpolcos elhelyezését, ezáltal biztosítva a 

legjobb szolgáltatást. Át kell vizsgálni az állomány mennyiségi és minőségi állapotát, el kell 

dönteni miből hány példány szükséges ahhoz, hogy az új könyvtárba egy tartalmilag és 

formailag is megfelelő anyag kerülhessen. Szükség esetén folytatjuk a duplum- és 

selejtlisták készítését, a nem használt, rossz állapotú dokumentumok állományból való 

kivonását és elszállíttatását. Felmérjük az AV-dokumentumok iránti igényt, s ennek 

megfelelően kölcsönözzük vagy vonjuk ki őket az állományból. 

 Kiemelt feladatunk könyvtáraink állományának tartalmi és esztétikai szempontok alapján 

történő folyamatos felülvizsgálata, könyv- és folyóiratállományunk tervszerű apasztása, 

selejtezése, valamint duplumpéldányaink értékesítése.  

4. Gazdálkodás 

4.1. Bevételek  

 Könyvtárunk két fő bevételi forrása továbbra is a beiratkozási díjakból és a késedelmi díjak-

ból áll. Igaz ez akkor is, ha utóbbiban az e-mail figyelmeztetők bevezetése visszaesést 

okozott könyvtárainkban. Ezen kívül használt dokumentumok árusításából, terembérleti 

díjakból tudunk plusz bevételre szert tenni. A jövő év folyamán tovább folytatjuk az 

állomány tisztítását, így erre a kiegészítésre a továbbiakban is számítunk.   

 Folytatjuk a távfizetés népszerűsítését, mely a 2017-es bevezetéshez képest megduplázta 

bevételeinket. Újabb gépeket állítunk forgalomba annak érdekében, hogy helyben is igénybe 

vehető legyen ez a szolgáltatás.    

 Továbbra is aktív részesei leszünk a kerületi akciónapoknak és a Múzeumok Majálisa ren-

dezvényének, ahol beiratkozási akcióval, használt dokumentumok árusításával veszünk 

részt. 

 Továbbra is számítunk a kerületi önkormányzatok támogatásaira valamint újabbak 

megnyerésére törekszünk. A külső támogatásokat elkülönítve kezeljük. 

4.2. Pályázatok – támogatások 

 Az elnyert pályázati támogatásokat 2019-ben is a szerződéseknek megfelelően költjük el. 

 Törekszünk újabb pályázati és támogatási lehetőségek felkutatására. 

 Továbbra is pályázunk az Újpesti könyvtár Humanitás Kulturális Alapítvánnyal, és az itt 

nyert támogatást szervesen beépítjük a könyvtár rendezvénynaptárába.   

 A VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár állományának gyarapítására és rendezvényekre, 

valamint a nyári bejárós táborra idén is várjuk a kerületi önkormányzat támogatását.  

 Kezdeményezzük, hogy az új körúti könyvtár könyvbeszerzési támogatása megmaradjon.  

 A XIII. kerületi Önkormányzat kulturális pályázatának segítségével szeretnénk folytatni a 

hagyománnyá vált Angyalfolki Utcabálon való megjelenésünket és a XIII/6. Angyalföldi 

Kertvárosi Könyvtárban tartott adventi családi programunkat is. 

http://www.fonoujpest.info/
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 Továbbra is fontos számunkra a XIII. és XV. kerület állománygyarapítási támogatása, mely 

kerületenként 1-1 millió forinttal járul hozzá az állomány bővítéséhez. A XV. kerület 

támogatásának köszönhetően kerül kiegyenlítésre a XV/3. Zsókavár utcai könyvtár 

helyiségének közös költsége. 

 Az Erzsébetvárosi Önkormányzat saját lakosainak 50%-os beiratkozási kedvezményt 

biztosít. Az akció 2019-ben is folytatódik. Emellett szeretnénk elnyerni az önkormányzat 

támogatását programok szervezéséhez és a könyvtárak állománygyarapítási keretének 

bővítéséhez is.  

4.3. Belső ellenőrzés  

Vezetőváltások miatt több tagkönyvtárunkban is várható teljes eszközleltár. Továbbra is 

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

pénzforgalmának ellenőrzésekor lefolytatott vizsgálatok lebonyolításában.  

5. Humánerőforrás 

5.1. Képzés – továbbképzés – oktatás 

 A dolgozók ismereteinek naprakészen tartása érdekében részt veszünk az intézmény által 

szervezett továbbképzéseken és információs napokon.  

 Fokozottan figyelünk az ingyenesen elérhető továbbképzési lehetőségek kihasználására.  

 Biztosítjuk a kollégák csoportos vagy egyéni részvételét a Könyvtári Intézet által szervezett 

és az EMMI által finanszírozott képzéseken.  

 Támogatjuk a munkatársak részvételét a segédkönyvtáros képzéseken.  

 Továbbra is szorgalmazzuk munkatársaink részvételét a szakmai konferenciákon, az MKE 

Vándorgyűlésen, továbbképzési lehetőségeken.  

 2019-ben egy 4 órás kolléganőnk megszerzi könyvtár szakos MA diplomáját, és tervei 

szerint szeptembertől megkezdi az ELTE 1 éves, könyvtárostanár továbbképzését. Egy, a 

XV/3. könyvtárban dolgozó munkatársunk befejezte az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakát, a nyelvvizsga sikeres teljesítése után veheti kézhez 

diplomáját. Tudását a gyermekekkel való foglalkozásban fogja tudni kamatoztatni.  

5.2. Munkaerőgazdálkodás 

 Ebben az évben nyugállományba vonul Vincze Mária, a XV/1. Eötvös utcai könyvtár veze-

tője, és év végére tervezi Paunoch Éva, a XIV/2. Bosnyák utcai könyvtár vezetője is a nyug-

díjba vonulást. Az elmúlt évben nyugdíjba vonult kollégáink pótlása is nehéz volt, ebben az 

évben kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szakképzett személyzet pótlására. 

 A XIII/8. Dagály utcai könyvtárban: Kmetykó Andrásné személyében sikerült 

gyerekkönyvtárosnak alkalmas munkatársat találnunk. 2019-re bőven átnyúló feladatunk, 

hogy az óvodapedagógusként a gyerekekhez rendkívül jól értő új kolléganőnk a könyvtárosi 

ismereteket is elsajátítsa. Az ehhez szükséges képzéseken való részvételét támogatjuk.  

 A vezetőváltások egyes könyvtárakban feladatváltozásokat is okozhatnak. Ezek felülvizsgá-

lata után szükség szerint megújítjuk a kollégák munkaköri leírásait.  

 Kis Mariann kolléganőnk (IV/1.) továbbra is fizetés nélküli szabadságon van.  

 Erdős Dávid (IV/1.) 2018. december közepétől a Szerzeményezési és Feldolgozó osztályon 

dolgozik. Helyettesítését áthelyezéssel oldjuk meg.  
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 Légár Noémi kolléganőnk már 2019. januárra megkapja oklevelét a BME OMIKK egy éves 

segédkönyvtáros képzésen, s ez főiskolai diplomájával együtt így szakirányú felsőfokú 

végzettségnek számít, kezdeményezzük határozatlan idejű kinevezését. 

 Folyamatosan felülvizsgáljuk a határozott idejű szerződéseket.  

 Rendezvényeink színesítésére, a programok szervezésében való segítségre továbbra is szá-

mítunk az önkéntes foglalkoztatás keretében itt dolgozókra.   

 2019-ben is fogadjuk a közösségi munkára jelentkező diákokat. Továbbra is fontosnak tart-

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

6. Kapcsolatok 

6.1. Intézményi – önkormányzati kapcsolatok 

 2018 őszétől adunk helyet a VII/2. Deák Ferenc Könyvtárban a Stroke Info Alapítvány havi 

beszélgetős programjának. A megkötendő együttműködési megállapodás részeként közös, 

nyilvános programok szervezését tervezzük.    

 A kerületi iskolákkal, óvodákkal folyamatos és jó kapcsolatot alakítottunk ki. Rendszeresen 

tartunk továbbra is könyvtári órákat, foglalkozásokat, tananyaghoz köthető előadásokat a 

bejelentkező csoportoknak, osztályoknak. Még több óvodai, általános- és középiskolai cso-

portot szeretnénk fogadni könyvtárhasználati és tematikus foglalkozásokon.  

 A környező bölcsődékben és a folyamatosan létesülő családi napközikben szórólapok elhe-

lyezésével tájékoztatjuk a családokat a könyvtár szolgáltatásairól. Tovább fejlesztjük a 

kapcsolatot a XIII. kerület védőnői hálózatával, valamint együttműködési pontokat 

keresünk, hogy a kismamákat megismertethessük könyvtárainkkal. 

 Könyvtáraink Facebook-oldalán próbáljuk felkelteni az oldal látogatóinak érdeklődését ren-

dezvényeink és állományunk iránt. 

 A GDPR szabályozás kapcsán megújított és frissített tagnyilvántartással rendelkező hírleve-

leinket aktívan használjuk a könyvtárral kapcsolatos információk továbbítására, rendezvé-

nyeink népszerűsítésére.  

 Honlapunkon a továbbiakban is hírt adunk rendezvényeinkről, aktualitásainkról.  

 Tovább ápoljuk a kerületi intézményekkel kialakult együttműködéseket, így például az Új-

pesti Helytörténeti Gyűjteménnyel, az Újpesti Galériával, a Lóverseny téri Közösségi 

Házzal, az Angyalföldi József Attila Művelődési Központtal, a XIII. kerületi Helytörténeti 

Gyűjteménnyel, a Zuglói Ifjúsági Centrummal, a Pestújhelyi Közösségi Házzal, az 

Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házzal, a Corvin Művelődési Házzal, az Erzsébet-ligeti 

Színházzal, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezetközponttal és az Israel Sela lakó-

otthonnal. Az utóbbiba házhoz visszük a DVD-ket. 

 Heti rendszerességgel járnak a Terézvárosi Értelmi Sérültek Napközi Otthona 

(TEREZÉNO) tagjai a VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtárba, ahol a számítógépek haszná-

lata mellett felolvasásokon is részt vesznek.  

 Továbbra is jó kapcsolatot ápol a XIII/2. Radnóti Könyvtár a RAM-mal. Rendszeresen részt 

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

 A XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár új, a Tomori Pál Általános Iskola Mackóvár 

Szakkörének közreműködésével létrejött, „A kóró és a kismadár” című kiállításával a 175 

éve született Arany László népmesegyűjtőre emlékezik. Folytatják a már hagyományos, 

„Lélekgyógyító versek” című verses programsorozatukat a Derűs Alkony Idősek Klubjával. 
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A környező 8 óvoda és 4 általános iskola is szoros kapcsolatban áll a könyvtárral, 

rendszeresen fogadják az onnan érkező csoportokat. 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok 

 A kerületi újságokban (Újpesti Napló; Újpesti online, XIII. kerületi Hírnök, Életképek) rend-

szeresen megjelenünk: szolgáltatásainkat, rendezvényeinket reklámozzuk ezeken a felülete-

ken. Kapcsolatunk ezekkel a médiumokkal kiegyensúlyozott.  Kiemelt feladatunk, hogy a 

kiskönyvtárak is megjelenjenek a híradásokban.  

 A kerületi kábeltévék (Újpesti Tv, TV13, XVmédia, XVTV és a Hatoscsatorna) rendszere-

sen tudósítanak programjainkról, a könyvtárak életében történt változásokról.  

 Igyekszünk továbbra is jelen lenni a legnagyobb közösségi portálon, a Facebook-on, hiszen 

ez immár egyértelműen könyvtárhasználókat, kölcsönzőket is hoz. Itt hatásos lenne kiemelt, 

fizetett posztokat is elhelyezni egyes szolgáltatásaink vagy rendezvényeink 

népszerűsítésére. Intézményi szinten kezdeményezzük ennek a lehetőségnek a bevezetését. 

 Elsősorban a IV/1. Király utcai könyvtár Éjszaka a Könyvtárban programjainak beszámolói 

találhatóak meg rólunk a Youtube-on. Közösségi szolgálatos diákok bevonásával tervezzük 

tagkönyvtárainkat és szolgáltatásainkat népszerűsítő kisfilmek készítését.  

6.3. Lakossági kapcsolatok 

Könyvtáraink a lakókörnyezet közösségi tereiként helyet adnak a helyi kezdeményezéseknek. 

Kiállításokat, szakköröket, foglalkozásokat fogadnak be és tartanak az ott élőknek. Igyekszünk 

elébe menni az igényeknek. Rendszeres résztvevői vagyunk a kerületi napoknak (Újpesti-, 

Újpalotai Napok, Szent Mihály Napi Búcsú és a Terézvárosi Búcsú). Terveink szerint idén 

szervezőként is részt veszünk a XV. kerület Állati Jó Gyermeknapi programjának 

szervezésében. Továbbra is helyet adunk és részei leszünk az Angyalfolki Utcabál 

programjának. Könyvtárainkat ismertető szórólapokat helyezünk el a környék kulturális és 

egészségügyi intézményeiben. Az „Újpesti lokálpatriótákkal” ápoljuk a kapcsolatot, 

honlapjukon rendszeresen szerepelünk. 2019-ben is több rendezvényt tervezünk az itt élő 

művészekkel. Fontosnak tartjuk, hogy a kerületeinkben élő rászorulók támogatásában részt 

vegyünk. Újpesten kupakgyűjtő pontként közreműködik a IV/1. Király utcai könyvtár a 

„Gyűjtsük össze Újpest összes kupakját!” akcióban, mellyel évente egy-egy rászoruló újpesti 

gyermeket támogatnak. A XV/3. Zsókavár utcai könyvtár szintén kupakgyűjtő pont a 

kerületben, itt rászoruló családokat támogatnak a bevételből. A XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár évek óta részt vesz a szeptemberi Koma utcai Szomszédoláson. 

6.4. Szakmai kapcsolatok 

Továbbra is aktív részt vállalunk az intézményben működő szakmai munkacsoportok tevékeny-

ségében. Régiónk munkatársai tagjai a Magyar Könyvtárosok Egyesülete több szekciójának is. 

Részt veszünk az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció és a Közkönyvtári Egylet programjain. A 

Gyermekkönyvtáros Szekció hagyományosan a VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtárban tartja 

tavaszi szakmai napját. Fontosnak tartjuk munkatársaink részvételét a szakmai 

rendezvényeken, konferenciákon. Munka- és személyes jó kapcsolatban vagyunk a kerületek 

könyvtárostanáraival és munkaközösségükkel.   

7. Rendezvények – programok 

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

színes rendezvénykínálattal készülünk az őszi Országos Könyvtári Napokra is.  Továbbra is 

https://www.facebook.com/fonoujpest/
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helyt adunk a kerületi Pedagógiai Munkaközösségekkel, iskolákkal közösen szervezett 

vetélkedőknek, vers- és prózamondó versenyeknek.  

7.1. Állandó rendezvények könyvtáranként 

                                                                                                    

IV/1. Király utcai Könyvtár                                                                     

Angol nyelvű baba-mama klub hetente Gy/F 

Diafilm klub havonta egyszer Gy 

Shakespeare-mesék olvasókör kéthavonta  Gy 

„Ügyeskedjünk” kézműves foglalkozás havi egy alkalommal Gy 

Társasjátékozás – kéthetente szombaton „Gergő vár játszani” 

címmel 
Gy 

„Kortárs festők, képzőművészek – kortárs írók, költők a 

könyvtárban” - Krúdy Gyula Kör Irodalmi Klubdélutánja 

áprilistól havonta egyszer, hétfőnként  

F 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár 

Kézműves asztal az újrahasznosítás jegyében naponta Gy 

Baba - Mama Klub kéthetente Gy/F 

Biblioterápiás foglalkozás nyugdíjasoknak havonta  F 

VI/2. Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

 

Kézműves foglalkozások hétfőként Gy 

Drámapedagógiai játszóházak vagy interaktív 

ismeretterjesztő programok hetente 
Gy 

Számítógépes foglalkozás a TERÉZÉNO tagjainak hetente F 

„Kismama keddek” kéthetente kedd délelőttönként Gy/F 

Tánc-Lánc: Mozgás-zene-kreatív minden hónap utolsó 

péntekjén 
Gy 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár 
LibraTorna Club minden csütörtökön F 

Stroke Klub minden második pénteken F 

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

XIII/4. Lehel utcai Könyvtár Diafilmklub havonta Gy 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

Derűs Alkony és Derűs Szívek Idősek Klubja: Lélekgyógyító 

versek havonta 
F 

Óvodás és iskolás csoportfoglalkozások havonta Gy 

Okos eszközzel okosan – egyéni segítségnyújtás minden 

szerdán 
F 

XIII/8. Dagály utcai Könyvtár 

„Tekerjünk egyet a diavetítőn!” - Diafilmklub kéthetente 

péntek délutánonként 
Gy 

Pöttömök játékdélutánja fejlesztő játékokkal kéthetente 

péntek délutánonként 
Gy 

Számítógép-kedvelők klubjai csütörtökönként F 

Okostelefonos segítségnyújtás hétfőnként F 

XIV/4. Füredi Könyvtár  

Enneagram Kedvelők Klubja havonta F 

Meditáció, reiki relax Sipos György vezetésével havonta F 

Hiszitek, nem hiszitek, így volt nem másképp! címmel 

kézműves foglalkozás kéthetente F 

Hol van a szavak színe, selyme?  - biblioterápiás foglalkozás 

Muntyán Barbara vezetésével havonta F 

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

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

Egészség klub havonta F 
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Vagány nők klubja havonta F 

Régi idők mozija – diafilmvetítés minden hétfőn Gy 

XVI/1. Rákosi Könyvtár Foglalkozások kisiskolásoknak Gy 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár 

Diavetítés havonta Gy 

„Ügyeskedjünk!” kézműves foglalkozás havi egy alkalom Gy 

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

Kamaszkodó - kötetlen beszélgetés tinédzserekkel havonta Gy 

„Kortárs festők-kortárs költők a könyvtárban” Krúdy Gyula 

Kör Irodalmi Klubdélután és Kiállítás havonta 
F 

 

7.2. Alkalmi rendezvények könyvtáranként 

IV/1. Király utcai Könyvtár 

„Éjszaka a könyvtárban”. Magyar Kultúra Napja Gy/F 

Filmklub Réz Andrással F 

Internet Fiesta: csatlakozás a rendezvénysorozathoz Gy/F 

Könyves vasárnap a könyvtárban Gy/F 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár 

Farsangi álarckészítés Gy 

Húsvéti kézműves foglalkozás Gy 

Anyák napi kézműveskedés Gy 

Részvétel az Újpest Városnapokon Gy/F 

Mikulásvárás, kézműves foglalkozás Gy/F 

Karácsonyi készülődés, kézműves foglalkozás Gy/F 

VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár 

VI. kerületi Bod Péter könyvtárhasználati verseny 

lebonyolítása alsó és felső tagozatosoknak 
Gy 

Nyári napközis olvasótábor a nyári zárva tartásunk alatt Gy 

Kerületi versmondó és mesemondó versenyek, előadások, 

játszóházak, kiállítások, kézműves foglalkozások 
Gy 

Az MKE Gyerekkönyvtáros Szekciójának tavaszi szakmai 

napja és közgyűlése 
F 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár 

Róth Miksára emlékezünk F 

Fotópályázat meghirdetése „Betűfaló fenevadak” címmel Gy/F 

Festészeti kiállítások F 

Kiállítással szeretnénk megemlékezni Klösz György 

születésének 125. évfordulójáról 
F 

XIII/2. Radnóti Miklós Könyvtár Kacsa-nap a RAM-ban Gy/f 

XIII/4. Lehel utcai Könyvtár 

Internet Fiesta: csatlakozás a rendezvénysorozathoz F 

Országos Könyvtári Napok: csatlakozás a 

rendezvénysorozathoz 
F 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

Gyöngyfűzés Gy 

Csatlakozás az Internet Fiesta aktuális programjaihoz Gy/F 

A könyvtár új, a Tomori Pál Általános Iskola Mackóvár 

szakkörének a közreműködésével létrejött kiállításával a 175 

éve született Arany László népmesegyűjtőre emlékezünk. A 

kiállítás címe: A kóró és a kismadár 

Gy 

Csatlakozás az Angyalföldi napok rendezvényeihez Gy/F 

Koma utcai Szomszédolás Gy/F 
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A Népmese Napja: Benedek Elek mesefeldolgozás 

diafilmvetítéssel 
Gy 

Szent Mihály napi Búcsú: csatlakozás a XIII. kerületi 

rendezvényhez 

Gy/F 

Országos Könyvtári Napok: csatlakozás a 

rendezvénysorozathoz 
F 

Karácsonyváró napról-napra: játékos és kézműves 

foglalkozások, diavetítés 
Gy/F 

XIII/8. Dagály utcai Könyvtár 

Internet Fiesta: csatlakozás a rendezvénysorozathoz F 

Prózamondó verseny általános iskolások számára Gy 

Angyalföldi utcabál: A könyvtár rendkívüli nyitvatartással, 

kedvezményes akciókkal és a PorTÉKA című komplex 

családi foglalkozással várja az utcabál látogatóit 

Gy/F 

Országos Könyvtári Napok: csatlakozás a 

rendezvénysorozathoz 
F 

Szépolvasóverseny általános iskolások számára Gy 

Adventi naptárkészítés gyerekekkel Gy 

Ünnepváró – mesés, verses kézműves foglalkozás Gy 

KépHangZoo – Reményik László mutatja be az általa 

fejlesztett online virtuális állatkertet egy foglalkozás 

keretében, óvodásoknak, kisiskolásoknak 

Gy 

Apropó könyv: Schäffer Erzsébettel Halász Margit írótársa 

beszélget 
Gy/F 

A Népmese Napja – mesedélután: egy Benedek Elek mese 

feldolgozása játékos formában 
Gy 

XIV/1. Kassák Könyvtár 
Mesedélutánok, kézműves foglalkozások Gy/F 

Zuglói szavalóverseny Gy 

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

XIV/4. Füredi Könyvtár 

Könyvtári bemutató órák és egyéb tematikus foglalkozások 

óvodásoknak és iskolásoknak 
Gy 

Országos Könyvtári Napok: csatlakozás a 

rendezvénysorozathoz 
F 

Ady szerelmei F 

XV/1. Eötvös Könyvtár 

Országos Könyvtári Napok: csatlakozás a 

rendezvénysorozathoz 

F 

Internet Fiesta: csatlakozás a rendezvénysorozathoz    F 

Számítógépes tanfolyam F 

XV/3. Zsókavár utcai könyvtár 

Író - olvasó találkozó F 

Farsangi készülődés Gy/F 

Húsvéti készülődés Gy/F 

Anyák napja, gyermeknap Gy/F 

Újpalotai Napok rendezvénysorozaton való részvétel Gy/F 

Országos Könyvtári Napok: csatlakozás a 

rendezvénysorozathoz 
F 

Internet Fiesta: csatlakozás a rendezvénysorozathoz F 

Informatikai felhasználóképzések F 

Könyvtárhasználati órák Gy 
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Szünidei kézműves foglalkozások Gy 

Mikulás és karácsonyi programok Gy/F 

XV/4. Szűcs István utcai könyvtár 
Óvodai, iskolai csoportoknak szervezett foglalkozások Gy 

Papírszínház Gy 

XVI/1. Rákosi Könyvtár 

Foglalkozások kisiskolásoknak Gy 

Ismered-e Andersen mesehőseit? Játékos irodalmi vetélkedő 

kicsiknek és nagyoknak 
Gy 

Húsvéti kézműves foglalkozás gyermekeknek Gy 

Internet Fiesta: csatlakozás a rendezvénysorozathoz F 

Országos Könyvtári Napok: csatlakozás a 

rendezvénysorozathoz 
F 

Adventi kézműves foglalkozás gyermekeknek Gy 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár 

Zeneiskolások koncertjei az olvasóligetben – tavasszal illetve 

ősszel 
Gy/F 

„Komponált valóság” - biblioterápia februártól júniusig - havi 

egy alkalommal 
F 

Nyári olvasótáborok  Gy 

Médiatábor  Gy 

Tematikus foglalkozások óvodásoknak  Gy 

Csoportfoglalkozások iskolásoknak Gy 
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3. régió 

1. Kiemelt feladatok 

 A 2018-ban életbe lépett GDPR alapjaiban változtatta meg szemléletünket. Ez alapján 

minden tevékenységünk felülvizsgálatra szorul. Hosszú távú feladat, hogy elérjük a 

kollégáknál azt, hogy az új szemléletet magukénak érezzék, és napi rutinként alkalmazzák 

munkájuk során. 

 Az évfordulós eseményekhez való csatlakozást hagyományosan fontosnak tekintjük: 

irodalmi, zenei, művészeti, közéleti évfordulók (Ady 100, Eötvös Lóránd 100, Budapest 

150-re való előkészületek) 

 A helyi civil szervezetekkel (hagyományőrző, helytörténeti, lokálpatrióta) együttműködve 

a könyvtár integráló szerepét erősítő rendezvények megszervezése, lebonyolítása  

 Az országos- és kerületi pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználása. 

 A 2019. január 1-től érvényes Használati Szabályzat szerkezetében jelentősen 

megváltozott. Ennek tudatosítása fokozott figyelmet és egységes intézményi 

kommunikációt igényel. A kollégákra ebből fakadóan nehezedő egyéni felelősség terhének 

megkönnyítésére szükség van a HSZ-hez kapcsolódó, a konkrét szakmai folyamatok 

szabályszerű leírását tartalmazó, belső használatú eljárásrendek kidolgozására. 

 A 2018-ban lefolytatott intézményi használói elégedettség-vizsgálatot célzott, egy-egy 

tevékenységre koncentrált vizsgálattal, felméréssel igyekszünk még pontosabbá, 

értékesebbé tenni egy-egy tagkönyvtárra vonatkoztatva.  

 A szolgáltatások minőségi alapon történő fejlesztése az intézmény elkötelezett és 2018 

őszén Minősített könyvtár címmel elismert minőségirányítási munkájának következtében 

nagyobb hangsúlyt kap (pl. Rákosmente könyvtárainak közös felmérése, a felújított X/3. 

illetve XVIII/1. könyvtárak újranyitása óta eltelt munkájának több szempontú értékelése, 

nyitvatartás-változtatások hatásának ismételt vizsgálata). Emellett a munkatervünk több 

ponton kitér a használói elégedettség-vizsgálat eredményeinek és tanulságainak hatására 

tett kisebb-nagyobb lépéseink végrehajtására is. 

 Továbbra is elkötelezetten 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, 

készség- és képességfejlesztésére, digitális kompetenciák jártassággá való alakítására 

 a családok közös könyvtárlátogatásának ösztönzésére, 

 az élethosszig tartó tanulás támogatására, 

 az egyéni és csoportos személyiségfejlődés elősegítésére, 

 az egyéni általános életminőség jobbítására.  

 Használóink számára informatikai alapképzéseket biztosítunk a digitális kompetenciák 

fejlesztése céljából: 

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

képzést felnőttek számára; 

 más könyvtárakban (VIII/2., X/3., XVII/2., XVIII/2., XVIII/1., XIX/1., XX/2., XX/4., 

XXI/5. és XXIII/1.) kiscsoportos- és egyéni képzési formában tanítjuk az 
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internethasználatot, az információkeresés technikáját, az ügyintézés módjait, az 

adatbázisok használatát, a digitális kompetenciák készségszintű elsajátítását, segítjük a 

hivatalos világban való könnyebb eligazodást. 

 Állományellenőrzési terv szerint 2019-ben két könyvtárunkban (VIII/2., XXI/5.) kell a 

jogszabálynak megfelelően nyomtatott dokumentum-leltárt készítenünk. Emellett az év 

elején vezetőváltás miatti, ütemterven kívüli ellenőrzésre kerül sor a XVII/2. könyvtárban. 

 Tevékenyen vesszük ki részünket - folytatva a korábbi évek munkáját - az egész intézményt 

érintő feladatokban: az EFOP-nál 2 fő, a MIT keretében 10-12 fő végez felelősségteljes 

munkát. 

 A tagkönyvtárak szolgáltató tereinek jobb, több funkciós kihasználása napi feladatunkká 

vált, követve a változó használói igényeket. Ehhez az alábbi hívószavakat vesszük alapul: a 

nyugalom szigete, élménytár, második otthon, a kultúra bástyája. 

 A kultúra bástyája:  

- Régión belül rendszeresen továbbképzéseket tartunk az újabb technikák, 

módszerek megismertetése, hatékony használata és a jó gyakorlatok átadása 

céljából. Ehhez igénybe vesszük a Könyvtári Intézet és az EFOP Iroda által 

felkínált lehetőségeket, de támogatjuk a határterületeken továbbtanulni 

szándékozók törekvésit is. Várhatóan 2019-ben is több kolléga szerez felsőfokú 

szakirányú képesítést, melyet szintén minden erőnkkel biztosítani igyekszünk. 

- Továbbra sem adtuk fel azt az elképzelésünket, hogy csapatépítési tréning 

keretében az egyes kerületekben önkéntes munkát végezzünk. Ehhez 

megkeressük a potenciális partnerintézményeket (óvoda, iskola, idősotthon, 

stb.) illetve a „házunk táján” is találunk feladatokat (XXIII/1. kihasználatlan 

kertje). 

 Második otthon, A kultúra bástyája: 

- Több, a város határát is elérő, családi házas, kertes övezetű kerületi könyvtárunk 

is van. Az itt lévő könyvtárakban továbbra is törekszünk a felelős és tudatos 

életszemlélet terjesztésére, alapvetően e célt segítő programjainkkal kivenni a 

részünket a társadalmi felelősségvállalást illetően ránk váró feladatokból.   

- Néhány könyvtárunknak lehetősége van a „zöld könyvtár” koncepcióját 

felvállalni. Ehhez megtesszük az első lépéseket: előadásokat tartunk, 

munkaszervezésben az öko-szemléletet erősítjük, a hulladékgazdálkodásban 

még tudatosabbak leszünk.  

2. Hálózat- és szolgáltatásfejlesztés  

2.1. Tagkönyvtárfelújítás 

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

továbbgondoljuk az elhasználódott bútorok felújítását, szükség esetén cseréjét. A kulturált, 

„olvasócsalogató” környezet (második otthon, a nyugalom szigete) fenntartásához 2019-

ben szintén szükség lesz kisebb-nagyobb javításokra, nagyobb volumenű tisztításra 

(szőnyegek beszerzése, szalagfüggönyök tisztítása, cseréje, pótlása, tisztasági festés), 

valamint kisebb átalakításokra a vonzóbb olvasói terek megteremtésének érdekében: 

kertkönyvtár (XXIII/1., XVII/2.), tanulótér (X/4.), terembérleti lehetőségek (XXIII/1., 

XX/2., XX/4.), foglalkoztató (XVII/4.), mobilizálható bútorok (VIII/2., XVII/4.). Erről az 

év elején egy konkrét, részletekben kidolgozott tervet szándékozunk a Műszaki 

Igazgatóság asztalára tenni. 
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 Szeretnénk, ha a klímaváltozás következményeire reagálva tagkönyvtáraink energetikai 

átalakítása kiemelt szerepet kapna: jelenleg 7 olyan tagkönyvtárunk van, amelynek nyáron 

elviselhetetlen a klímája. Ezek egy része nagyobb odafigyeléssel és apróbb munkákkal 

javítható (szalagfüggöny, nyílászárók optimalizálása), viszont több olyan könyvtár is van, 

ahol csak a klímaberendezés segíthet. Erről szintén kidolgozunk egy a prioritásokat is 

tartalmazó konkrét tervet (második otthon). 

2.2. Tárgyi feltételek 

 Figyelemfelhívó megállítótáblákat szeretnénk több könyvtárban, illetve a könyvtárak 

előterében, környezetében elhelyezni. Ezek célja, hogy még jobban ráirányítsák a 

figyelmet rendezvényeinkre, szolgáltatásainkra. 

 Több könyvtárunkban megbízhatatlan a biztonsági kapuk működése. Erről többször 

tájékoztattuk már az érintett, felelős kollégákat, kisebb-nagyobb eredménnyel. A 2018-ban 

elvégzett állományellenőrzések egyre fokozódó hiányt jeleznek, melynek egyik oka épp az 

elégtelen működés is lehet. Ezért haladéktalanul kérjük a kapuk és biztonsági rendszerek 

szakszerű felülvizsgálatát és a szükséges javítások, cserék elvégzését. A probléma által 

leginkább érintett könyvtárak listáját a jelentkező hibák, tünetek feltüntetésével a lehető 

leghamarabb a Műszaki Igazgatóság felé átadjuk. 

 Szabad falfelületeivel több könyvtárunk is lehetőséget kínál kamarakiállítások 

megrendezésére. Ezeket a lehetőségeket egybegyűjtjük, a megvalósításhoz kérjük a 

Műszaki Igazgatóság szakértő támogatását (a kultúra bástyája).  

2.3. Strukturális változások 

 Hagyományosan általában a tárgyév májusában kerül sor a nyári nyitvatartási igények 

jelzésére. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan tervezzük ezt megvalósítani. Ehhez 

szokásosan figyelembe vesszük a könyvtárak statisztikai adatait, az olvasói igényeket, 

valamint a társbérletekből fakadó, az otthont adó intézmények részéről érkező kéréseket 

(második otthon). 

 Figyelemmel kísérjük az utóbbi években az általános nyitvatartás terén megtett 

változásokat. Megvizsgáljuk hatásukat, ennek elemzését követően állunk elő esetleges új 

igényekkel (második otthon). 

2.4. Üzemszervezés 

 A magas szintű szolgáltatások biztosítása és a biztonságos üzemeltetés érdekében továbbra 

is élni szeretnénk a rendelkezésre álló munkaerő szükség szerinti mobilizálásának 

lehetőségével, figyelembe véve és összehangolva a munkatársak és az intézmény közös 

érdekeit.  Nyugdíjba vonuló „repülős” kollégánk helyett új kolléga beállítása szükséges. 

 A szombaton is nyitvatartó könyvtárak (X/4., XVIII/3., XIX/1., XX/2., XXI/1.) személyzeti 

ellátását továbbra is régiós szintű munkaerő-gazdálkodással oldjuk meg.  

 Könyvtári önkénteseket és az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében középiskolás diákokat 

fogadunk (kultúra bástyája).  

 Lényegesen gördülékenyebb együttműködést szeretnénk a központosított feladatok terén, 

különösen a visszacsatolást és az előzetes tájékoztatást tartanánk fontosnak. Ehhez saját 

tapasztalatainkból és folyamataink feltérképezéséből összeállítunk egy javaslattervet, 

melyet az érintett központi szolgáltatók felé további együttgondolkodásra megküldünk (a 

kultúra bástyája).  
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2.5. Szolgáltatásfejlesztés 

 Folyamatosan figyeljük a helyi, potenciális olvasóközönséget, rendezvényeinket, 

szolgáltatásainkat szlogenjeink szellemében igényeikhez igazítjuk.  

 A használói igények figyelembevételével folyamatosan újragondoljuk, megújítjuk, 

alakítjuk az olvasói tereket (ld. Tagkönyvtárfelújítások, 2.1. pont) 

 Az esélyegyenlőséget támogató programjaink: 

 Kiemelten foglalkozunk továbbra is a fogyatékossággal élő gyerekekkel. Számukra 

komplex könyvtári foglalkozásokat szervezünk. Igyekszünk az érzékenyítésből is minél 

jobban kivenni a részünket (X/3., XVIII/2., XVIII/3.) 

 Tovább bővítjük a Könyvet házhoz programunkat. Ahol lehetséges, a kerületekkel 

történő együttműködésre építünk, illetve az ezen szolgáltatás keretében talán leginkább 

érintett időskorúak gondozásával foglalkozó dolgozókkal törekszünk szorosabb 

együttműködésre. Soroksáron elindítjuk a biciklis házhoz szállítást. 

 Támogatjuk az egyéni bánásmódot igénylő tanulók bevezetését a könyvtárba.  

 Nyugdíjasok, idősek számára alapfokú internethasználói, ügyintézési és 

információkeresési képzéseket indítunk több könyvtárban, az igényekhez igazodva, 

akár egyéni foglalkozás keretében is. 

 Munkanélküliek számára – az igényekhez igazodva - néhány órás tanfolyam keretében 

nyújtunk segítséget az önéletrajz és a motivációs levél megírásához valamint az 

internetes álláskereséshez. 

 Általános könyvtárbemutató foglalkozásaink mellett felkínáljuk a lehetőséget arra is, hogy 

diákcsoportok tematikus programra érkezhessenek a könyvtárakba. Ehhez - az eddigi 

eredményekre építve - ajánlójegyzéket készítünk, s kidolgozzuk mindennek pontos személyi 

és anyagi feltételeit. A programban támaszkodunk az oktatási, nevelési intézmények 

munkatársainak tapasztalatára is. 

 Folytatjuk a 2016-ban indított önismeret-fejlesztő foglalkozássorozatainkat, bővítjük a 

személyiségfejlesztő programok körét és eszköztárát. 

 Az olvasásfejlesztés terén jól bevált külföldi példán felbuzdulva kidolgozzuk a kutya-

asszisztált olvasástámogatás könyvtárbeli megvalósításának feladat- és eszközrendszerét, és 

erre építve év végén tervezzük egy könyvtárunkban ennek teszt-jelleggel történő bevezetését 

is. 

3. Központi szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok 

3.1.Informatika 

 Előkészítjük a régióban szükséges informatikai eszközpark igénylistáját. Ez érinti a 

gépparkot, a vonalkódleolvasókat, a blokknyomtatókat és a hálózati eszközöket egyaránt. 

3.2. Szerzeményezés, feldolgozás 

 A könyvtárak gyűjteményének gyarapítását az olvasók összetétele és igényei, valamint a 

kölcsönzött állományrészek forgalmi mutatói és szlogenjeink: második otthon, a nyugalom 

szigete, élménytár, a kultúra bástyája alapján végezzük.  

 Fokozott figyelmet fordítunk az oktatásban résztvevők – felnőttek és gyerekek – valamint 

a hátrányos helyzetűek és a fogyatékossággal élők igényeire. Emellett a hasonló 

élethelyzetben lévők igényeit is figyeljük, s az állománygyarapításkor valamint az 

elhelyezésben figyelembe vesszük. 



 70 

 A könyvtár állománygyarapításánál figyelembe vesszük a digitalizált dokumentumok 

(alapvetően időszaki termékek) nyújtotta lehetőségeket.  

 Különgyűjteményeink (helytörténet, artotéka) dokumentumainak illetve a folyóiratoknak a 

rendelését a használói adatokra alapozott tényleges felhasználói igények szerint alakítjuk, 

ahol az lehetséges, preferáljuk a digitalizált dokumentumok használatát.  

 Az idegen nyelvű állományegységek gyarapítását továbbra is a határozottan növekvő 

igényekhez alakítjuk: alapvetően szépirodalmat, valamint a nyelvtanulást segítő 

oktatócsomagokat szerzünk be a fő közvetítő nyelveken: angol, német, francia és orosz.  

 Külön figyelmet fordítunk a nemzetiségi állományrészekre (VIII/2., XVIII/3., XXIII/1., 

XX/2.), az erre a célra biztosított keretet felelősen költjük el. 

 A dokumentumbeszerzésre kapott önkormányzati támogatásokat a szerződésekben leírt 

megállapodások szerint használjuk fel.  

 Fokozottan ellenőrizzük könyvtárainkban a gyűjtemények fizikai állapotát, és 

pótrendeléssel pótoljuk a tönkrement példányokat, selejtezzük a használhatatlanokat. 

 Fokozottan élünk az olvasók által megkedvelt, jó ár-érték arányban nyújtott tagkönyvtárak 

közti kölcsönzés lehetőségével. 

 A tagkönyvtárak közt folyamatosan cserélünk állományegységeket, követve a helyi 

igényeket. Ennek hatékonyságát éves szinten mérjük. 

4. Gazdálkodás 

4.1. Bevételek  

 Bevételi terveink megvalósulását folyamatosan nyomon követjük, és igyekszünk mindent 

megtenni annak érdekében, hogy a tervezett bevétel realizálódjon.  

 Bevételi forrásaink korlátozottak: 

 A beiratkozási- és a szolgáltatási díj mértéke elérte a használók tűréshatárát. 

 A régiónkban - eddigi próbálkozásunk ellenére - igen csekély a terembérbeadás 

lehetősége.  

 Az eddigiekhez hasonló mértékben több kerületi önkormányzattól is számíthatunk 2019-ben 

támogatásra.  Igyekszünk az esetlegesen adódó, a kerületekben kiírt egyéb pályázati 

lehetőségeket is megragadni.  

 A pályázati forrásokból érkező bevételek tudatos, előre látó felhasználására törekszünk. 

 A kisebb könyvtárakat is igyekszünk hozzájuttatni a pályázati lehetőségek nyújtotta 

előnyökhöz. 

4.2 Kiadások 

A kiadások terén felelős, átgondolt döntéseket hozunk. A rendezvények járulékos költségeit 

jórészt csak a kerületi önkormányzati pénzből vagy pályázati pénzből tudjuk finanszírozni. 

Felelősen, kellő gondossággal vigyázzuk könyvtáraink energiafelhasználását, szem előtt tartjuk 

a társadalmi felelősségvállalásunkból eredő tudatos gazdálkodást. Igyekszünk - ahol és amiben 

lehet - az újrahasznosításban élen járni. 

4.3 Pályázatok – támogatások 

 Az év első félévében lezárjuk a 2018-as NKA pályázati támogatások elszámolását. 

Megkezdjük a 2019-re áthúzódó programok terv szerinti megvalósítását.   
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 A 2018-ban a Fővárosi Önkormányzathoz benyújtott pályázati anyagunk egy része 2019 

első félévében kerül megrendezésre.  

 Az idén is számítunk a helyi önkormányzatok támogatására: 

 X. kerületi önkormányzat, 

 XVII. kerületi önkormányzat 

 XVIII. kerületi önkormányzat, 

 XX. kerületi önkormányzat, 

 XXI. kerületi Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 

5. Humánerőforrás 

5.1.Képzés – továbbképzés – oktatás 

 A minőségi szolgáltatások érdekében régiós munkacsoportokat szervezünk. A régión belül 

havonta tartunk szakmai összejöveteleket, megbeszéléseket. Ezekre igény szerint a 

FSZEK-en belüli vagy külsős szakembereket is meghívunk. 

 A változásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódóan rendszeresen szervezünk a régión belül 

szinten tartó és új ismereteket átadó továbbképzéseket. Munkatársaink továbbképzéseken, 

konferencián való részvételét biztosítjuk, támogatjuk, különösen a Könyvtári Intézet és az 

EFOP által biztosított képzéseket ajánljuk a kollégáknak.  

 Szakmai tapasztalatszerzés és csapatépítés céljából hatékonyan, innovatívan működő 

könyvtárakba látogatunk évi egy-két alkalommal. 

 Reményeink szerint 3 fő segédkönyvtáros végzettséget szerez 2019-ben, egy fő pedig az 

ELTE könyvtár-informatikus szakát végzi jelenleg. Egy fő felsőfokú szakirányú képzésben 

vesz részt 2018 őszétől. 

 A rendelet szerint előírt időpontra elkészítjük a régió továbbképzési, képzési tervét hosszú- 

és rövidtávra egyaránt. 

 A szakképzett munkaerő biztosítása egyre nagyobb és napi gondot jelent a régióban. A 

könyvtárvezetői alkalmasság pedig ritka, mint a fehér holló. A betegségekből, 

szabadságolásokból adódó helyettesítések megoldása egyre nehezebb, már-már a 

biztonságos működést is veszélyezteti. 

 Sajnos a fluktuáció nem csökken, annak dacára, hogy mind elkötelezett, nagy tudású és 

tapasztalatú, mind pedig lelkes, nagy teherbírású ifjú kollégák munkájára egyaránt 

számíthatunk. 

5.2. Munkaerő-gazdálkodás 

 Szükséges egy új „repülős”-generáció kinevelése és a helyettesítések rendszerének 

átgondolása is.  

 Továbbra is megszervezzük és örömmel vesszük az iskolai közösségi szolgálatra 

jelentkezők értéket teremtő munkáját a régió könyvtáraiban. Ehhez alapul vesszük az 

EFOP szaktanácsadók előadásokon szerzett tapaszatalatait. 

 Fogadjuk a szakképzésből hozzánk érkező gyakornokokat, és igyekszünk felelősen 

bevezetni őket a könyvtárszakma rejtelmeibe. 
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6. Kapcsolatok 

6.1. Intézményi – önkormányzati kapcsolatok 

 Bízunk benne, hogy 2019-ben sikerül a kerületi önkormányzatokkal megkötni az új 

együttműködési megállapodásokat.   

 Részt veszünk a kerületek közösséget megmozgató rendezvényein (Erzsébet-napok, Bókay 

kerti piknik, kerületi gyereknapok, Szent László-napok) 

 Tovább építjük kapcsolatainkat a terület más kulturális intézményeivel. A paletta rendkívül 

színes: oktatási és kulturális intézmények, óvodák, helyi civil szervezetek, a szociális ellátás 

helyi intézményei, helyi alkotók stb. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kerületi 

igazgatóságával való együttműködésre a XXI. kerületben.  

 A fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek életminőségének javítása érdekében 

együttműködünk a kerületek szakintézményeivel, érdekvédő szervezeteivel, igyekszünk 

velükapcsolatot kiépíteni (pl. SOFI, Félúton Alapítvány, Alemany Erzsébet Segítő Ház, 

Magyar Vöröskereszt, Ébredések Alapítvány, Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Móra 

Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, kerületi 

gondozási központok stb.) 

 A kisebbségi önkormányzatokkal kialakult jó kapcsolatunkat tovább építjük, új 

lehetőségeket keresünk (Soroksár, Kálvária tér) 

 Egymást támogató kapcsolatokat ápolunk a helyi civil szervezetekkel (Rákoscsabai Írói 

Műhely, Szigethy Irodalmi Művészkör, Keresztény Alkotók Közössége, helytörténeti 

gyűjtemények, nyugdíjas klubok, természet- és állatvédő egyesületek stb.) 

 Erősítjük kapcsolatainkat a kerületi rendprkapitányságokkal és a Magyar Vöröskereszt 

helyi szervezeteivel. 

6.2. Média- és sajtókapcsolatok 

 Fontosnak tartjuk a napi kapcsolattartást és információszolgáltatást a kerületi médiumokkal. 

Rendszeres tájékoztatást nyújtunk a könyvtár rendezvényeiről, újdonságairól a helyi 

sajtóorgánumokban.  

 Tudatosan, egyre nagyobb mértékben és hatékonysággal vesszük igénybe az interneten 

elérhető közösségi oldalakat könyvtáraink és programjaink népszerűsítésére. 

 Kerületi információs táblákon és társintézményekben hirdetjük könyvtáraink nyitvatartását, 

szolgáltatásait, rendezvényeit. Ehhez új megjelenési formákat keresünk. 

 Felhasználjuk az intézményi kulturális menedzser által felkínált lehetőségeket, arra érdemes 

programjainkról folyamatosan adunk tájékoztatást. 

6.3. Lakossági kapcsolatok 

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

kapcsolatokat ápolunk a helyi civil szervezetekkel, oktatási- és kulturális intézményekkel. 

A velük való együttműködést a kerületi lakosok érdekében szeretnénk szervezettebbé tenni: 

folyamatosan keressük ennek lehetőségeit. (A 3. sz. régió kerületeiben hagyományosan erős 

a lokálpatriotizmus, a városvédő, hagyományőrző szemlélet.) 

 A rendszeres lakossági tájékoztatás érdekében az írott sajtóban, a honlapunkon és lehetőség 

szerint a közösségi oldalakon közzé tesszük a könyvtár életéről és szolgáltatásairól szóló 

információkat. 
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 Havi rendszerességgel szervezünk a könyvtárainkban különböző korcsoportoknak szóló 

klubfoglalkozásokat, ezáltal is erősítve az olvasóinkkal való folyamatos kapcsolattartást 

(Nyugdíjas klub, Őszidő klub, idegen nyelvi klubok, Izgő-mozgó klub, Kis mesterek 

kézműves klubja, Kreatív klub, Hahota klub, Társasjáték klub, Nyitott könyv stb.).   

 Nagyon fontosak a helyi civil szervezetekkel kialakított kapcsolatok. Tagjaikban segítőkre, 

előadókra, hallgatóságra egyaránt támaszkodhatunk. Ezt a kört tovább szeretnénk bővíteni 

a már bevált előadók, kiállítók megtartásával. 

6.4. Szakmai kapcsolatok 

 A régió munkatársai a jövőben is aktívan részt vesznek a FSZEK szakmai bizottságainak 

munkájában (honlapfejlesztés, honlap, CIRC, MIT). 

 Szakmai összejöveteleket szervezünk különböző intézmények könyvtárosaival, akár 

intézményen belül is támogatjuk műhelycsoportok működését. 

 A jó partnerkapcsolat kialakításának érdekében kollégáink részt vesznek a szakmai civil 

szervezetek különböző konferenciáin és rendezvényein.  

 Szakmai tapasztalatcserét szervezünk a régió munkatársai számára a határokon belül és 

esetleg kívül is. 

 

7. Rendezvények – programok 

7.1. Rendszeres programok könyvtáranként 

Könyvtár Rendezvény GY/F 

VIII/2. Kálvária téri Könyvtár 

Egyéni internetes foglalkozások F 

Keresztény Alkotók Közössége F 

Kézműves foglalkozás Gy 

Könyvtárbemutató órák óvodáknak, iskoláknak Gy 

Ezoterikus Klub havi rendszerességgel F 

Ébredések Alapítvány programjai F 

Szigethy Irodalmi Művészkör F 

Tásasjáték klub F/GY 

X/3. Újhegyi Könyvtár 

SNI-s diákok felzárkóztató foglalkoztatása GY 

Kőbányai Írók és Költők Asztaltársasága F 

Kézműves foglalkozások GY/F 

Használóképzés F 

Mesedélután GY/F 

Társasjáték klub Gy/F 

X/4. Kőbányai Könyvtár 

 

Szövegelő klub GY 

Kutyaasszisztált olvasásterápia GY 

Olvasóklub nyugdíjasoknak F 

Társasjáték klub GY/F 

Családi napok a könyvtárban GY/F 

Jelmezes könyvtárvezetés GY 

Kerekítő ovimóka GY 
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Artotéka kiállítások F 

Könyvkiállítások GY/F 

Könyvtárhasználati foglalkozások felsősöknek és 

középiskolásoknak 

Gy 

Jazz a könyvtárban GY 

Tánc-lánc torna GY 

Tematikus könyvtári órák GY 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár 

Rákoscsabai Írók Műhelye F 

Jókai Mór Ált. Isk. amatőr színjátszó köre Gy 

Móra Ferenc Ált. Isk. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézménnyel való szoros együttműködés 

Gy 

Játszóházak, könyvbemutatók, mesefoglalkozások Gy 

Diadal úti Általános Iskolával való szoros együttműködés GY 

XVII/4. Rákoskeresztúri Könyvtár 

Játszóházak, könyvbemutatók, mesefoglalkozások Gy 

Kézműves foglalkozások Gy 

Író-olvasó találkozók GY/F 

Varázs-műhely- alkotói klub fiataloknak Gy/F 

Kiállítások F/Gy 

Használó-képző foglalkozások F 

Önismereti klub F 

Szabaduló-szoba több olvasói rétegnek GY/F 

XVIII/1. Pestszentimrei Könyvtár 

Rajz- és meseíró pályázatok Gy 

Családi és gyerekprogramok Gy 

Környezettudatosságra nevelő természettudományi előadások, 

interaktív foglalkozások 

F/GY 

XVIII/2. Havanna lakótelepi Könyvtár 

Csevegő csütörtök havonta F 

Mesedélután Gy 

A helyi gyógypedagógiai iskola diákjainak látogatása a 

könyvtárban – olvasóvá nevelés 

Gy 

Kézműves foglalkozások GY/F 

Könyvajánlók klubja F 

Társas hétfő F 

Receptcsere Gy 

XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár 

Kézműves szerda Gy 

Izgő-mozgó klub Gy/F 

Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület irodalmi klubja F 

Szentlőrinc lakótelep Nyugdíjas Klub F 

Kultúrkör előadás-sorozat F 

Könyvtárhasználati foglalkozások GY 

Egészséges életmód előadás-sorozat F 

A zene útján F 

Internet Café F 

Galéria 18 kiállításai F 

Biztonsággal élni - előadássorozat F 
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Társasjáték klub mindenkinek GY/F 

Író-olvasó találkozók F 

Rendhagyó irodalomórák középiskolásoknak GY 

Játszóházak, könyvbemutatók, mesefoglalkozások Gy 

Power Point bemutatók Gy/F 

XIX/1. Üllői úti könyvtár 

NKA pályázatok kínálta programok GY/F 

Kisebbségek bemutatkozása GY/F 

Írókurzus GY 

Pénteki mókák minden korosztálynak GY/F 

Irodalmi, zenei, kultúrtörténeti programok F 

Könyvtámasz- biblioterápiás foglalkozások Gy 

Csendes órák autistáknak Gy 

Társasjáték klub F 

Kerekítő foglalkozások Gy 

Nyitott könyvklub F 

XX/2. Bíró Mihály utcai könyvtár 

Kerekítő Gy/F 

A tested a tiéd, vigyázz rá!     F 

Kézműves kuckó Gy 

Bennünk rejlő energiák F 

Idegen nyelvi társalgási klubok F 

Kiállítások F 

Színes ötletek F 

Papírszínházi előadások GY 

Játékkészítők klubja Gy/F 

Időutazók klubja GY/F 

Népmese napja GY/F 

Béka Bözsi kalandjai Gy 

XX/4. Vécsey lakótelepi Könyvtár 

Kézimunka és főzőcske klub Gy 

Képviselői fogadóóra Gy/F 

Kerekítő GY/F 

Kézműves foglalkozások GY 

Természetgyógyász klub GY/F 

Nyelvi klubok F 

XXI/1. Sétáló utcai Könyvtár 

Kártyaklub Gy/F 

Kézműves foglalkozások hetente, könyvtárbemutatók Gy 

Író-olvasó találkozók Gy/F 

Pódium Színházbarátok Köre F 

Kiállítások F 

Ismeretterjesztő előadások Gy/F 

Agytorna – rejtvényfejtők klubja F 

Helytörténeti foglalkozások, kiállítások  F 

Használóképző foglalkozások F 

EZO(O)KOS klub F 
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7.2. Alkalmi programok könyvtáranként 

Könyvtár Rendezvény GY/F 

VIII/2. Kálvária téri könyvtár 

Józsefvárosi Napokon való részvétel Gy 

Ünnepekhez kapcsolódó játékok, vetélkedők Gy 

Szavaló- és rajzverseny gyerekeknek Gy 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 

X/3. Újhegyi Könyvtár 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 

Ady Endre emlékév - felolvasás F 

Internet Fiesta F 

KX/4. Kőbányai Könyvtár 

International Games Day F 

Internet Fiesta Gy 

Kőbányai Szent László Napok Gy 

"Játék a könyvtárban" – olvasótábor Gy 

Jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások Gy 

Családi szombat F/GY 

Kortárs és kedvelt – író-olvasó találkozó F 

Éjszakai programok GY/F 

Természettudományi show GY/F 

Népmese Napja Gy 

Országos Könyvtári Napok Gy 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár 
Országos Könyvtári Napok Gy/F 

Olvasókerti programok GY/F 

XVII/4. Rákoskeresztúri Könyvtár Jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások F 

XXI/3. Királyerdei Könyvtár 

Kreatív klub Gy 

Hahota klub Gy 

Szemtorna F 

Könyvtárhasználati foglalkozások óvodásoknak Gy 

Ezoterikus előadás-sorozat F 

Öröm Klub F 

Kiállítások F 

Origami Klub GY/F 

Meridiántorna F 

XXI/5. Csillagtelepi Könyvtár 

Társasozzunk együtt! Gy/F 

Egyéni foglalkozások felnőtteknek (internet) F 

Könyvtárhasználati foglalkozások óvodásoknak, kisiskolásoknak Gy 

Dél Után - Társasjáték klub F 

Kiállítások F/Gy 

Kézműves foglalkozások GY 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár 

Kézműves foglalkozások, kézimunkakör F/Gy 

Mesedélutánok GY 

Családi teadélután Gy/F 

Kiállítások GY/F 
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Internet Fiesta GY/F 

Helyi szabadtéri programokon való részvétel GY/F 

Országos Könyvtári Napok Gy 

XVIII/1. Pestszentimrei Könyvtár 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 

Internet Fiesta F 

Pestszentimrei legendák – helytörténeti előadás F 

International Games Day Gy 

Gyermeknapi kitelepülés F 

XVIII/2. Havanna lakótelepi Könyvtár 
Részvétel a Havanna Napokon Gy/F 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 

XVIII/3. Lőrinci Nagykönyvtár 

Szünidős foglalkozások az iskolai szünetekben Gy 

Szent György napi tematikus nap GY 

Power pointos foglalkozások Gy 

Családi szombat  GY/F 

Népmese Napja Gy/F 

Bókay kerti piknik Gy/F 

Kortárs irodalmi óra  Gy 

International Games Day F 

Versmondó verseny, rajzverseny Gy 

Nyugdíjasok irodalmi klubja F 

Országos Könyvtári Napok – Meseíró pályázat Gy/F 

International Games Day F/Gy 

Népmese napja Gy 

Kortárs és kedvelt – író-olvasó találkozó F 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 

XX/2. Bíró Mihály utcai könyvtár 

Részvétel az Erzsébet Napok rendezvényein Gy/F 

Internet Fiesta F/GY 

Népmese Napja Gy 

Könyvbarátok versenye, Bod Péter könyvtárhasználati verseny Gy 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 

XX/4. Vécsey lakótelepi Könyvtár 

Részvétel az Erzsébet Napok rendezvényein Gy/F 

Internet Fiesta F/GY 

Ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozások Gy 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 

Népmese Napja Gy 

XXI/1. Sétáló utcai Könyvtár 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 

Pódium Színházbarátok köre F 

Kiállítások Gy/f 

Helytörténeti esték F 

Jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások F/Gy 

XXI/3. Királyerdei Könyvtár 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 

Egészségőrző foglalkozások F 

Jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások Gy 
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XXI/5. Csillagtelepi Könyvtár 
Országos Könyvtári Napok Gy/F 

Jeles napokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások Gy 

XXIII/1. Grassalkovich úti könyvtár 

Nyári napközis tábori foglalkozások Gy 

Sváb nemzetiségi nap F/GY 

Országos Könyvtári Napok Gy/F 
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Városháza Kiadó 

 

Szoros együttműködés valósult meg a Kiadó és a Budapest folyóirat között 2016-ban. Ez az 

együttműködés tovább folytatódik 2019-ben is. A Kiadó támogatást nyújt a folyóirat 

megjelenéséhez, a folyóirat segíti a kiadványok megismertetését. A folyóirat körül 

tevékenykedő szakemberek fontos szakmai, gyakorlati és szellemi segítséget adnak a Kiadó 

céljainak megvalósulásához. 

 

2019-re tervezett köteteink:  

 Elkészült Holló Szilvia Andrea – Zsigmond Gábor: Budapest, a Duna gyöngye - történelem 

a Duna partján című könyv kézirata. Négy éve jelent meg A fatestű bárkától a tengerjáró 

óriásig - Hajóépítés Budapesten című kötet a szerzők tollából. Ennek folytatása a főváros 

hajóközlekedését bemutató könyv. A könyv szerkesztése, tervezése elkezdődött, legkésőbb 

a júniusi Ünnepi könyvhétre megjelenik. (Tervezett példányszám: 700 db) 

 A Kiadó folytatja a korábban sikeres sorozatot, a Csak képeket, de más, nagyobb 

formátumban. Ebben fotóművészek mutatják be Budapestet sajátos látásmódjukkal, nem a 

turisztikai albumokból megszokott helyszínekkel és módon. Rövid bevezetést tervezünk a 

kiadványokhoz egy-egy fotókritikus, esztéta felkérésével. Az albumok magyar, angol és 

német nyelven jelennek meg, terveink szerint egységesen 700-700 példányban. A 2019-re 

tervezett kiadványok: 

 Csak képek: Keleti Éva  

 Csak képek: Dorkó Dániel  

 Csak képek: Lazaroff Dávid 

Koncepciónk szerint két fiatalabb és egy idősebb művész kap lehetőséget egyszerre, három 

különböző albumban. A könyvek egyszerre jelennének meg, a szerkesztésük folyamatban 

van, 2019 tavaszára elkészülnek, bemutatásukat az Ünnepi Könyvhétre tervezzük. 

 Folyamatban van Holló Szilvia Andrea: Reitter Ferenc élete, munkássága kéziratának 

elkészítése. A Kiadó terve az, hogy olyan személyiségeket mutasson be egy sorozat 

keretében, akik Budapest fejlesztésében jelentős szerepet játszottak, de kevésbé 

közismertek, miközben utca viseli a nevüket. A kézirat elkészülte 2019 tavaszára, a könyv 

kiadása az év második felére várható. (Tervezett példányszám: 700 db) 

A sorozat tervezett következő kötete Wein János élete, munkássága. 2019-ben indul a 

kézirat elkészítése, a könyv kiadására várhatóan 2020-ban kerül sor. Wein Jánosnak a 

fővárosi vízközmű hálózat létrehozásában vannak elévülhetetlen érdemei. 

 A városépítő egyéniségek sorozat, illetve az album megjelentetése kapcsolódik Budapest 

városegyesítésének 150. évfordulója méltó megünneplésének programjához. További 

tematikus sorozatokat is tervezünk Budapest életéről, amelyek ezt a célt szolgálják. 

 A Budapest Galéria hosszú évek óta biztosítja külföldi festőművészek budapesti 

vendéglátását, melynek eredménye az itt tartózkodó művészek egy-egy festménye, melyet 

a város ihletett. A képek a BTM Kiscelli Múzeum Budapest Gyűjteményében találhatók, 

korábban kiállítást is rendeztek belőle. A Kiadó terve, hogy 2019-ben egy igényes albumot 

adjon ki a festményekből legalább két nyelven (magyar, angol). 

A Kiadó részt vesz az Ünnepi könyvhéten, illetve megvizsgálja a többnyelvű kiadványokkal 

kapcsolatban a Frankfurti Könyvvásáron való részvétel lehetőségét. 
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1.SZ. MELLÉKLET:  

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

 

 

Előirányzat megnevezése Adatok e Ft  

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN           3 023 476    

  I. Működési kiadások  2 404 410              

     1. Személyi juttatások         1 462 288     

     2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 340 053              

     3. Dologi kiadások összesen               601 169     

     4. Egyéb működési célú kiadások                     900     

       4.1. Nemzetközi kötelezettségek                    350     

       4.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak                   550     

  II. Felhalmozási kiadások              619 066     

     1. Beruházások  470 936                  

        1.1. Intézményi beruházások 459 636                  

        1.1.1. Könyvtári dokumentumok beszerzése  85 000                    

        1.1.2. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése  374 636                  

        1.2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA               11 300     

     2. Felújítások 148 130 

        2.1. Ingatlanok felújítása  145 430 

        2.2. Felújítások ÁFA-ja 2 700 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN           3 023 476     

  I. Költségvetési bevételek              511 841     

    1. Működési célú támogatások áht-n belülről                 17 000     

    2 . Működési bevételek  494 841                  

       2.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei              304 930     

       2.2. Egyéb működési bevételek                16 300     

       2.3. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés  173 611                  

          2.3.1. Kiszámlázott ÁFA                87 511     

          2.3.2. ÁFA visszatérítés                86 100    

      2.4. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei                      -       

    3. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                     -     

  II. Finanszírozási bevételek           2 511 635     

    1. Belföldi finanszírozás bevételei           2 511 635     

        1.1. Központi, irányító szervi támogatás                  2 511 635     

Létszám összesen (fő)                    423     
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2. SZ. MELLÉKLET:  

KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA
1 

 

Mutató Célérték 2019-re Megjegyzés 

I. Szolgáltatási feladatok 

1. Heti nyitvatartási órák száma heti 24-56 óra   

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 300.000 fő  

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a 

honlapra) 
3.500.000 db  

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven 

érhető el 
2 

Magyar és angol 

nyelvű. 

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

20/hónap  

(minden munkanap) 

A honlap minden 

munkanap kétszer 

frissül. 

6. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 

összesen 
5.500 db  

7. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási 

Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma 
1700 db  

8. A könyvtárban használható adatbázisok száma 80 db  

9. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 

száma, a szolgáltatásokat igénybe vevő használók 

száma 

7 szolgáltatás 

1. TOPOTÉKA 

Budafoki Könyvtár  

2. TOPOTÉKA 

Józsefváros 

3. Instagram (X/4, 

XX/2) 

4. Facebook (48 

account, 23.236 

követővel összesen) 

5. Blogok: 3 (Latin 

betűk, Nem unatkozom, 

fszek.eu) 

6. Fórum a honlapon 

7. Honlap-cikkeink 

kommentelhetők 

10. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 

(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 
2.000.000 db  

11. Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma 
15.000 db  

12. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként   

kézirat 50 

A Corvina rendszerben 

rögzített 

dokumentumtípusok 

szerinti bontásban. 

könyv 3.400.000 

kotta 20.000 

elektronikus dokumentum (CD-ROM) 2.000 

video, vizuális 30.000 

térkép 3.000 

hangfelvétel 18.000 

sorozat, periodika 50.000 

egyéb 10.900 

összesen: 3.533.950 

13. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 200 db  

                                                 

1 Az 51/2014. (XII.10.) EMMI rendelet szerint 
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Mutató Célérték 2019-re Megjegyzés 

14. A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált 

szakmai (megyei, illetve országos szintű) 

tanácsadások száma 

nem releváns 

A szolgáltatásban részt 

vevő szervezeti 

egységek: KK 

Tájékoztató osztály, 

Szociológiai 

Gyűjtemény, Zenei 

Gyűjtemény. 

15. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 

IKT eszközök száma, a fogyatékossággal élők 

számára akadálymentes szolgáltatások száma 

6 szolgáltatás 

1. Könyvet Házhoz 

szolgáltatás 

2. öregbetűs könyvek  

3. Braille-kották 

4. hangoskönyv-

kölcsönzés  

5. kísérőszolgálat 

6. lejátszó berendezések 

kölcsönzése (CD) 

4 IKT eszköz 

1. akadálymentes 

honlap 

2. könyvtárhasználati 

videó jelnyelvi 

tolmácsolással 

3. felolvasógépek 

4. Jaws szoftver 

16. A könyvtár által szervezett 

 
  

16.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális képzések száma és 

a képzéseken résztvevők száma 

1000 alkalom / 20.000 fő  

16.2. digitális kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó nem formális 

képzések száma és azokon résztvevők száma 

500 alkalom / 1.200 fő  

16.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma és 

azokon résztvevők száma 
20 db képzés  

16.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és 

azokon résztvevők száma 
1.500 alkalom / 20.000 fő  

16.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programok és a programok 

résztvevőinek száma 

10 program / 150 fő  

16.6. nemzetiségi közösségi identitást erősítő 

programok száma és azokon résztvevők száma 
2 alkalom / 80 fő  

16.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő képzések, programok száma és azokon 

résztvevők száma 

8 alkalom / 100 fő  

16.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a 

gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett 

fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon 

résztvevők száma 

1000 alkalom / 20.000 fő  

16.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett 

programok, képzések és azokon résztvevők száma 
150 alkalom / 4.000 fő  

17. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató kiadványainak száma 
1 db  

18. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 5 db  

19. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 250 alkalom  

20. A használói elégedettség-mérések száma, a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 
20 mérés, átlag 100 fő  
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21. A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre 

készülő települési könyvtárak szám 
nem releváns  

22. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 

teljesítők száma és a szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 

száma 

350 diák, 120 iskola  

23. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 8 fő  

24. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, 

határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 
20 db  

25. A könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok 

száma/Budapest lakosságának száma) 
1,3  

26. A könyvtár olvasói hozzáférést biztosító 

számítógéppel való ellátottsága (számítógépek 

száma/Budapest lakosságának száma) 

2,4 db  

27. A könyvtár által biztosított nemzetiségi 

dokumentumok száma 
50.000 db  

28. A könyvtár által a kerületi önkormányzat(okk)tal 

kötött megállapodások számának aránya (kerületek 

száma/megállapodást kötött kerületek száma) 

arány: 1 

Valamennyi fővárosi 

kerülettel van 

megállapodásunk. 

II. Gyűjteményfejlesztés 

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása 

dokumentumtípusonként 
  

könyv 78.000 db 

összesen: 86.600 db 

időszaki kiadvány 2.000 db 

AV dokumentumok 2.300 db 

kották 1.000 db 

térképek 100 db 

aprónyomtatványok, plakátok, prospektusok (BGY) 3.000 db 

e-dokumentumok 300 db 

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott 

dokumentumok száma dokumentumtípusonként 
  

könyv 80.000 db 

összesen: 85.300 db 

időszaki kiadvány 150 db 

AV dokumentumok 5.000 db 

kották 50 db 

térképek 100 db 

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma 
3.000 db  

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma 
18.000 db  

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma 
5.500 db  

6. Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma 
200 db  

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma 

 

2.500 db  

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrizendő 

dokumentumok száma és %-os aránya az 

ellenőrizendő állományhoz képest 

350.537 db 
AV: 39.223 

Nyomtatott: 311.314 100% 

9. A könyvtár által a tárgyévben beszerzett egy 

lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma 

(dokumentumok száma/Budapest lakossága) 

 

0,05  

III. Gyűjteményfeltárás 

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 
28.000 rekord  
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2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 

betöltött tételek száma 
14.000 tétel  

3. Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai 

tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba küldött cikkek 

száma 

300 db  

4. Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 

rekordok száma 
5.000 db  

5. Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) 
0,5 óra/dokumentum  

6. Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve 

3 nap – 16 nap között 

A körzeti szállítás 

rendszere miatt 

tagkönyvtáranként 

változó. 

7. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

100%  

IV. Tudományos kutatás 

1. Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év) nem releváns  

2. Tudományos kutatások száma nem releváns  

3. A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a 

könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy 

elektronikus formában megjelent publikációk száma 

15 db 

 
10 db 

4. Idegen nyelvű publikációk száma 1 db  

5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma nem releváns  

6. A könyvtár által kiadott kiadványok száma 5 db  

7. A könyvtár szakemberei által tartott előadások 

száma 
50 db  

8. A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 
30 db  

9. A könyvtár által szervezett konferenciák száma és 

az azokon résztvevők száma 

10 db 
 

1000 fő 

10. A könyvtár szakembereinek konferencián való 

részvételének száma 
150 részvétel  

11. Képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók 

száma 
250 fő  

V. Rendezvény, kiállítás 

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, 

megyei és országos szintű közösségi programok, 

rendezvények száma összesen és az azokon 

résztvevők száma 

4.500 db 

150.000 fő 
 

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma és az 

azokon résztvevők száma 

2 db 

180 fő 
 

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

száma és látogatóinak száma 
315 kiállítás, 70 ezer fő  

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett 

rendezvények száma és az azokon résztvevők száma 
1.800 alkalom / 65.000 fő  

6. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 30.000 fő  

VI. Állományvédelem 

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, 

savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült dokumentumok száma 

10.000 db  

2. Muzeális dokumentumok száma 2.500 db  

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 20 db  

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a 

konvertált dokumentumok száma 
2.000 db  

5. Biztonsági jellel 2018-ban ellátandó 

dokumentumok száma 
75.000 db  
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6. A könyvtári dokumentumok állagának védelmét 

szolgáló gépek száma 
5 db  

 


