
 
 
 

 

Munkaterv a 2007. évre 
 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2007. évre meghatározott céljai és feladatai a 2002 óta 

folyó stratégiai terv időarányos megvalósítása és a könyvtár szolgáltatásainak, 

működtetésének a biztosítása. 

A megszorító intézkedések következtében az idei év meghatározó teendője.a 2007. évi 

támogatáscsökkenés kezelése. A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján az előző évi 59,2 millió 

Ft. támogatás elvonása után ebben az évben további 100 millió Ft dotáció csökkenéssel kell 

szembenéznünk. Míg az előző évben ez a dologi oldalt, addig az idei elvonás a bérköltségeket 

terheli. Összességében így intézményünket a két év alatt 159,2 millió Ft támogatás elvonás 

érintette. Ez befolyásolja a működést, érinti az állománygyarapítást és kedvezőtlenül hat a 

humán erőforrásra. Ebben a helyzetben áttekintjük a könyvtárak forgalmi adatait, a 

szolgáltatásokat, a nyitvatartási időt, a dokumentum beszerzést és a személyi feltételeket 

azért, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat a legoptimálisabban használjuk fel. 

 

1. Az év kiemelt feladatai 

 

• A könyvtár számára 2002-ben elkészített stratégiai terv eredményeinek összegzése, 

értékelése,  

• A 2007 - 2013 éves időszakra vonatkozó stratégiai terv kidolgozása - a könyvtár 

feladatainak célkitűzéseinek, fejlesztési irányának meghatározása, a 

szervezetkorszerűsítés folytatása, 

• A tagkönyvtári hálózat fejlesztése,  

• Kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás biztosítása, 

• A költségkímélő központi szerzeményezés folyamatos megújítása,  

• A FSZEK informatikai rendszerének üzemeltetése és a lehetőségekhez mért 

fejlesztése,  

• Az amortizálódott hálózati aktív eszközök cseréje, 

• A FSZEK szabályzatainak korszerűsítése, 

 



• Részvétel minden olyan szakmai pályázaton, amelyeknek segítségével a szolgáltatások 

korszerűsíthetők és bővíthetők, a könyvtári munka minősége javítható, a különféle 

kultúraközvetítő tevékenységek, programok megvalósíthatóak. 

• Önálló programokkal való részvétel országos, fővárosi, kerületi programokban, 

rendezvényekben, különös tekintettel az év kiemelt évfordulóira (Kodály, Haydn, 

Beethoven évforduló). 

• A kerületi önkormányzatokkal együttműködve folytatjuk a Könyvet házhoz 

programot, amely ebben az évben nélkülözi a főváros támogatását. 

 

2.  Hálózatfejlesztés 

  

Új építésű könyvtárak 

 

• XXII. kerület, Budafok, Kossuth Lajos utcai új Budafoki Könyvtár építésének 

befejezése és átadása 

Az országgyűlés által megszavazott címzett támogatás felhasználásával a 2006. év 

tavaszán elkezdődött az építkezés a kerületi önkormányzat által biztosított telken, 

amely várhatóan befejeződik 2007. december 31-re.  

• XV. kerület, Újpalota központjában, a Zsókavár utcában új könyvtár létesítése. A 

kerületi önkormányzat által rendelkezésre bocsátott épületben a Fővárosi 

Önkormányzat forrásából, az egykori Pajtás étterem helyén könyvtár kialakítása, 

amely ez év végére készül el. 

 

Felújítás-rekonstrukció 

 

• IV/1. Király utcai utcai könyvtár részleges felújítása. Az ehhez kapcsoló szakmai 

fejlesztési tervek elkészítése, az átalakítás lebonyolítása. 

 

Könyvtárak integrálása 

 

• A XXII/2. Tolcsvai utcai könyvtár szolgáltatásainak integrálása az új budafoki 

könyvtárba. 
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• XV/3. Kontyfa utcai könyvtár integrálása a Zsókavár utcai új könyvtárba. 

• A Munkásotthon utcai könyvtár (IV/4.) integrálása a Király utcai könyvtár (IV/1.). 

  

Tagkönyvtári fejlesztések előkészítése 

 

• Szakmai terv készítése a VI. Eötvös utcai Közösségi Házban létesítendő 660 m²-es új 

könyvtár létesítésére, VI/1., VI/2. és VII/3. sz. könyvtárak integrálása. A Fővárosi és a 

Terézvárosi Önkormányzattal az együttműködési megállapodás előkészítése. 

• Kölcsönös érdekek mentén a kerületi önkormányzattal közreműködve keressük a 

XXIII. kerületben a Grassalkovich utcai könyvtár megfelelő elhelyezésére alkalmas 

helyiséget. 

• A XI/5. Etele úti könyvtárépület (BMK) sorsának ismeretében döntés előkészítés. 

• Pestszentimre új városközpontjában, az épülő szolgáltatóházban a XVIII/1. 

Nagykőrösi úti könyvtár elhelyezésének előkészítése.  

• A II. és III. kerületi önkormányzatokkal együttműködve keressük a megoldást új, 

korszerű könyvtárak létesítésére 

• Megoldásra vár Zugló könyvtári helyzetének rendezése. A XIV. kerületi 

Önkormányzattal közösen keressük egy új, nagy könyvtár létesítésének lehetőségét 

különös tekintettel a Bosnyák téri új városközpont kialakítására. 

 

3. Gazdálkodás 

 

A 2007. év gazdálkodásának alapvető célkitűzése a racionálisan takarékos gazdálkodással 

a működőképesség biztosítása, kiegyensúlyozott pénzügyi helyzet fenntartása, a könyvtári 

szolgáltatások minőségének megőrzése. A céltudatos gazdálkodás és következetes 

költségtakarékosság mellett az idén is nagy jelentőséggel bír a lehetséges külső bevételi 

források bevonása. Ezek közül kiemelkedő jelentőséggel bír a rendszeres pályázati 

részvétel, a kerületi önkormányzati támogatások, állami források. A könyvtár saját 

bevételi forrásainak növelésére nincs reális lehetőség, mivel azok már az előző évek alatt 

elérték teljesítőképességük határát. Feladatunk az eddig is eredményesen követett 

költségkímélő megoldások további felkutatása, a gazdaságos üzemeltetés folytatása.  
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Folyamatosan vizsgáljuk a tagkönyvtárak üzemeltetésének költségeit. A forgalmi 

adatainak figyelembevételével áttekintjük a szolgáltatásokat, nyitvatartási időszakokat, 

tárgyi feltételeket és a személyi állományt és meghozzuk a megfelelő intézkedéseket a 

teljesítmény elvű üzemeltetés érdekében. 

 

4. Központi szolgáltatások 

 

I. Informatika 

 

Ebben az évben legfontosabb fejlesztési feladatunk a tagkönyvtárakban 2002 óta kiépített 

lokális hálózatok felülvizsgálata, az Internetet biztosító átjárók modernizálása a NIIF és 

SZTAKI támogatásával valamint a zökkenőmentes üzemelés érdekében az amortizálódott 

hálózati aktív eszközök cseréje. 

El kell végeznünk a biztonságos működtetés érdekében a központosított munka 

szabályozását. A portál fejlesztése, a belső és külső hálózati kommunikáció biztosítása 

érdekében új web szerver beállítása válik szükségessé. Sor kerül a központi iktató és 

dokumentumkezelő rendszer bevezetésére. 

Alapfeladatunk a központi szolgáltatásokat biztosító szervergépek folyamatos és 

biztonságos üzemeltetése, karbantartása, a távfelügyeletet adó cégekkel való 

kapcsolattartás és konzultáció. 

Az új és a felújítás alá kerülő tagkönyvtárak informatikai hálózatának megtervezése és 

kiépítése a Műszaki osztállyal együttműködve valósul meg. 

A Corvina integrált könyvtári rendszer, az online katalógusunk folyamatosan 24 órás 

működtetése mellett a Corvina rendszer folyamatos fejlesztése történik, ezért teszt-

adatbázist működtetünk az új verziók tesztelése céljából. A Központi Könyvtárban épített 

adatbázisok, mint a helyismeretei-, irodalmi-, szociológiai, képi, közhasznú - folyamatos 

archiválása, frissítése, a Corvina alá történő integrálását is elvégezzük. Széleskörűen 

ellenőrizzük a szoftverek jogtisztaságát, folyamatos vírusvédelmet és tartalomszűrést 

biztosítunk.  
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II. Szerzeményezés 

 

Kiemelt feladatok közé tartozik: a közbeszerzési eljárások lefolytatása, a központi 

beszerzés működtetése, a katalogizálási modul új verziójának bevezetése valamint a 

periodika modul (JavaSER) végső tesztelése. Ugyancsak teszteljük a Corvina 

rendszerkatalogizálási-, katalógus-, és szerzeményezési moduljait, valamint aktívan részt 

veszünk a statisztikai modul elkészítésében. Egyes gyűjtemények analitikus feltárását, 

valamint a rekordok tartalmi feltárását és ellenőrzését folytatjuk.  

Gyűjteményszervezési feladatokat folyamatosan elvégezzük, úgymint, az állomány-

gyarapítást, állomány-nyilvántartást, katalogizálást. Elvégezzük a könyvtár gyűjtő- és 

szolgáltatási körébe tartozó digitalizált dokumentumok katalogizálását. 

A FSZEK állományának fejlesztése és karbantartása magában foglalja a közbeszerzéssel 

realizált szerzeményezésen kívül az ajándékkönyvek állományba vételét, 

állománykivonást, törlést, a beszerzési keretek nyilvántartását ugyanúgy, mint a kártérítési 

árak rendszeres felülvizsgálatát. Az új Gyűjtőköri szabályzat kidolgozásában való 

részvétel. A FSZEK teljes gyűjtőkörébe illő, illetve bármely tagkönyvtár állományába vett 

dokumentumok folyamatos és gyors formai és tartalmi feldolgozást elvégezzük a 

naprakész és eredményesebb könyvtári szolgáltatás biztosítása érdekében.  

 

5. Human erőforrás 

 

2007-től várhatóan elindul az újabb hétéves továbbképzési ciklus, amelynek célja a 

kulturális szakterületen dolgozók továbbképzése, tudásának frissítése, kiegészítése, a 

sokodalú szakmai felkészültség megszerzése a hatékonyabb és eredményesebb – 

teljesítményorientált- munkavégzés érdekében. Ehhez el kell készítenünk az intézmény 

továbbképzési és beiskolázási tervét, amely rögzíti, hogy a képzésre jogosult 

munkatársaink mely időpontban és milyen típusú továbbképzésen vesznek részt. 

Intézményünk a továbbiakban is kiemelten támogatja a dolgozók nyelvtanulását, a 

munkakörökhöz szorosan kapcsolódó továbbképzéseket.  

A támogatás csökkenése jelentős mértékben érinti az intézmény munkaerő gazdálkodását. 

A létszám struktúrában bekövetkezett változásoknak megfelelően felülvizsgáljuk és 

módosítjuk a munkaköröket és ennek megfelelően a munkaköri leírásokat.  

Folytatjuk a könyvtári minőségbiztosítási rendszer megvalósítását. 
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2007 őszétől ismét elindítjuk a népszerűvé asszisztensképző tanfolyamunkat. 

Az igényeknek megfelelően folytatjuk a használóképző ás Internet-használati 

tanfolyamainkat.  

A felsőoktatási intézményekkel való együttműködés keretében továbbra is fogadunk 

könyvtár szakos hallgatókat szakmai gyakorlatra. 

 

6.  Kapcsolattartás 

 

a. lakossági kapcsolattartás, tájékoztatás 

 

Intézményünk a korábbi gyakorlatnak megfelelően munkája szerves részének tekinti az 

olvasók, a lakosság tájékoztatását. Ennek érdekében a továbbiakban is élni kívánunk 

minden olyan lehetőséggel, média-megjelenéssel, amelyek ehhez segítséget nyújtanak. Az 

írott és elektronikus sajtó, a hagyományos reklám és tájékoztatási eszközök mellett 

keressük azokat az új formákat, amelyek célzottan egy-egy közönségréteghez juttatják el 

az adott információt. Fontosnak tartjuk a figyelemfelhívást az új vagy megújult 

könyvtárak megnyitása esetén, mert a felújítási munkák ideje alatt a lakosság elszokik az 

adott intézménytől. A meghívó, röplap, brossura, plakát, vagy akár egyedi reklámhordozó 

készül egy-egy adott eseményhez, programhoz. Lakosság körében igen népszerű a 

folyamatosan karbantartott és frissített honlapunk, amelynek bővítése folyamatos.  A helyi 

és országos napilapokban jelenlétünk indirekt módon valósul meg, az egy-egy jelentős 

esemény alkalmából íródott cikkek, riportok formájában. A vizuális reklám és tájékoztató 

anyagok készítése és használata anyagi fedezet hiánya miatt nem lehetséges.  

 

b. intézmények 

 

Folyamatos jó kapcsolattartásra törekszünk a társintézményekkel, szakmai 

szervezetekkel, önkormányzatokkal, civil fórumokkal. Mind a hazai, mind, pedig a 

nemzetközi kapcsolatok terén az elmúlt évek folyamán szép eredményeket értünk el, 

amelyeknek meg és fenntartása további tennivalóinkat is meghatározza ezen a téren. 

Rendszeresen részt veszünk, különböző bel és külföldi szakmai konferenciákon, 

továbbképzéseken, a társintézmények és szervezetek rendezvényein, részben  
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résztvevőként vagy aktív közreműködőként. Kamatozó kapcsolatot építettünk ki a 

Budapesten működő nemzetközi intézetekkel. Ennek egyik hozadéka lesz az idén 

hazánkból kivonuló British Council dokumentum gyűjteményének részünkre történő 

átadása, melynek révén könyvtárunk angolszász vonatkozású állománya jelentősen bővül. 

A hazánkba akkreditált nagykövetekkel és nagykövetségekkel kialakított eredményes 

együttműködés folytatása, közös programok szervezésével, könyvadományok átvételével. 

Így tudjuk bővíteni egy-egy országra vonatkozó gyűjteményünket. 

A határon túli magyar területeken működő könyvtárakkal is folyamatos 

kapcsolattartásra törekszünk, lehetőség szerint támogatjuk magyar nyelvű állományukat. 

 

7. Az év rendezvényei 

 

A könyvtári feladatok elvégzésén túl, intézményünk kultúraközvetítő szerepét mindig 

tudatosan vállalta és művelte. Feladatunknak tekintjük éppen ezért megragadni minden 

olyan lehetőséget és módot, amivel e feladatunk teljesítéséhez sikeresen hozzájárulhatunk. 

Így figyelemmel kísérjük az esedékes évfordulókat, emlékéveket, amelyek 

megünneplésében jelentős szerepet vállalunk. A 2007. évben ilyen pl. a Kodály évforduló, 

amelyre intézményünk programokkal készül. Részt kívánunk venni átfogó 

programsorozatokban is mint, az Internet Fiesta, vagy az Összefogás a könyvtárkért. 

Szervezünk számos az egész könyvtári hálózatot felölelő programot mint a már negyedik 

alkalommal meghirdetésre kerülő Janikovszky Éva meseíró pályázat, Fővárosi Könyvtári 

Napok, vagy a Könyves vasárnap. Az egyes tagkönyvtárak rendezvényi listája az idén is 

bővelkedik kiállítások megtartásában művészeti bemutatók, irodalmi estek, programok 

lebonyolításában, könyvtári gyerekfoglalkozások, kézműves találkozók, 

klubfoglalkozások, ismeretterjesztő előadások megszervezésében.  

 

 

 Budapest, 2007. március 10. 

 

 

 

  /dr. Fodor Péter/ 

  főigazgató 
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2007 kiemelt fejlesztési feladata a tagkönyvtárakban 2002 óta kiépített lokális hálózatok 
felülvizsgálata, az Internetet biztosító átjárók modernizálása a NIIF és SZTAKI 
támogatásával, az amortizálódott hálózati aktív eszközök cseréje. Az 1. típusú 
tagkönyvtárakban mini-hálózatok kialakítása a különféle típusú olvasói igények 
támogatására. Egységes számlázó rendszer bevezetése. 
 

a) A központosított munka szabályozási kérdései a biztonságos működtetés érdekében 
• a FSZEK Informatikai Biztonsági Szabályzat felülvizsgálata, 
• a szakmai munkacsoportok – kölcsönzési, referens, honlap, minőségbiztosítási és 

digitalizálási - munkájának támogatása, koordinálása, 
• a központosítási törekvések támogatása a biztonságos működés figyelembe vételével, 
• az informatikai háttér alakítása és fejlesztése modern eszközökkel. 
 

b) A FSZEK informatikai rendszer központi támogatása, fejlesztések 
• új web szerver beállítása, a portál fejlesztése a belső és külső hálózati kommunikáció 

biztosítása érdekében, 
• központi iktató és dokumentumkezelő rendszer bevezetése, támogatása informatikai 

eszközökkel,  
• egységes digitális archívum kialakítása, nagy tárkapacitású szerverek beállításával, 
• a mentési-archiválási rendjének felülvizsgálata és dokumentálása, 
• a tagkönyvtárak lokális hálózatainak felülvizsgálata, gépcsoportok elkülönítése, 

kialakítása, 
• új és felújítás alá kerülő tagkönyvtárak informatikai hálózatának megtervezése 

együttműködve a Műszaki osztállyal, 
• a Corvina másodlagos szerveren működtetett tesztadatbázis újraépítése, 
• a GI informatikai rendszerének szakmai támogatása, javaslattétel a fejlesztésekre, 
• új szoftverek és azok új verzióinak tesztelése, beszerzése, használatának betanítása, 
• az amortizálódott eszközök cseréje, kiváltása új hardver-eszközökkel. 
 

c) A FSZEK informatikai rendszerének üzemeltetése 
• A központi szolgáltatásokat biztosító szervergépek üzemeltetése, folyamatos 

karbantartása, kapcsolattartás a távfelügyeletet adó cégekkel (SZTAKI, NIIF, e-Corvina, 
InstantWeb, SciNetwork). 
- Sun elsődleges és másodlagos szerver gondozása, 
- CD-szerverek gondozása, 
- Tartományi szerverek gondozása, 
- SMS szerver gondozása, 
- Web-szerver,  
- mail-szerver,  
- FSZEK-adatbázisok és digitalizált szövegek szerverének gondozása,  
- FSZEK portál-program informatikai gondozása, 
- IP-telefónia támogatása, együttműködés a NIIF és SZTAKI szakembereivel és a 

Műszaki osztállyal, 
- kapcsolattartás a SZTAKI-val a tagkönyvtárak felügyeletének biztosítására, 
- a Compargo-Asterisk online adatforgalom támogatása, lekérdezések biztosítása – 

pin-kódos adatkarbantartások, telefonálások rendszeres központi lekérdezése. 
• elektronikus levelezőlisták karbantartása: 

- belső levelezőlisták: fszekinfo, circ, referens, honlap, régiós listák (Központi 
könyvtár, Buda, Délpest, Északpest, Keletpest, Főigazgatói, SZFO). 
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- külső levelezőlisták: használó-képzés, könyvtárbarát, corvina, 
- üzemeltetői levelezőlisták: tűzfal, honlap, Sztaki-net. 

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

• Javaslattétel a hibás számítástechnikai eszközök javíttatására, együttműködve az 
Üzemfenntartási osztállyal. 

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

- lokális hálózatok karbantartása, együttműködés a Műszaki osztállyal, 
- szoftverek új verzióinak telepítése, olvasói és irodai munkahelyek karbantartása, 
- a tagkönyvtárak Internet szolgáltatásának menedzselése.  

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

és beszerzések véleményezése, támogatása: 
- a GI-rendszergazda távolléte esetén helyettesítési feladatok ellátása, 
- a GI alrendszer számára VLAN biztosítása, 
- a beléptető rendszer verzióváltásának támogatása, a mozgások webes 

megjelenítésének felülvizsgálata. 
 
d) A Corvina integrált könyvtári rendszer alkalmazása 

A FSZEK online katalógusának folyamatosan 24 órában működnie kell. Ezen túl a 
Corvina rendszert folyamatosan fejlesztik, ezért teszt-adatbázist működtetünk az új 
verziók tesztelése céljából, hiszen a fejlesztések koordinálását végezzük - az új verziók és 
a hibafeltárások, a hibajavítások egyeztetése, kapcsolattartás a fejlesztőkkel ránk hárul.  
Könyvtár-informatikai feladatok a Corvinával kapcsolatban: 
• a teljes körű dokumentáció FSZEK-re szabása, 
• a központosított számlázás bevezetése a pénztárgépek kiváltására, 
• a központosított szerzeményezés támogatása a bibliográfiai rekordok importjának 

fejlesztésével, 
• a rekordfeldolgozás támogatása a katalogizáló modul új verziójának bevezetésével, 
• jogosultsági rendszer gondozása, egységesítése, 
• a szakgyűjteményi (cikk)adatbázisok integrálása a Corvinába, 
• a FSZEK rekordok MOKKA és VOCAL adatbázisokba kerülésének felülvizsgálata, az 

adatcsere támogatása,  
• a periodika modul tagkönyvtárakra is kiterjedő használatának bevezetése, a folyóiratok 

egyes számai gépi kölcsönzésének bevezetése, 
• statisztikai modul testre szabása, 
• a helyi és webes katalógus új verzióinak bevezetése, a megjelenítések finomítása, 
• a könyvtárközi kölcsönzési alrendszer fejlesztéséhez specifikáció készítése. 
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e) A tájékoztatási rendszer egységessé tétele a FSZEK tagintézményekben 
• A Központi Könyvtárban épített adatbázisok: helyismeretei-, irodalmi-, szociológiai, 

képi, közhasznú - folyamatos archiválása, frissítése, integrálásuk a Corvina alá. 
• Az NDA csatlakozási szerződés támogatása – a Budapest Képi és MTDA 

adatbázisokból folyamatos adatszolgáltatás OAI szerveren keresztül. 
• Az online elérhető ingyenes és előfizetett adatbázisok integrálása egy egységes 

felületre, javaslattétel a kialakításra. 
• A portál alkalmassá tétele a tematikus keresések támogatására. 
• Online olvasótermek kialakítása a tagkönyvtárakban VLAN-ok segítségével. 
 

f) Jogtiszta szoftverek használata 
• egységes szoftverhasználat támogatása rendszerkövetési szerződésekkel, 

kapcsolattartás a fejlesztő cégekkel: corvina, portál, firewall, 
• központi vírusvédelem, spam- és tartalomszűrés menedzselése,  
• az Office új verziójának bevezetése, 
 

g) Oktatás, továbbképzés 
• Az osztály munkatársainak részvétele továbbképzéseken, tanfolyamokon. 

Az új informatikai lehetőségek feltérképezése, állandó figyelése. 
• Javaslattétel a FSZEK dolgozók informatikai továbbképzésére, az informatikai 

írástudás terjesztése. 
• A Corvina integrált könyvtári rendszer új verzióinak oktatása, konzultációk 

szervezése, vezetése. 
• A FSZEK Központi Könyvtár és hálózati tagkönyvtárakban szolgálatot teljesítő 

könyvtárosok számára folyamatos képzés- továbbképzés szervezése az egységes 
szolgáltatási rend biztosítása céljából.  

• Az Oktatóteremben szervezett egyéb informatikai jellegű tanfolyamok támogatása. 
 

h) Országos szakmai egyesületek munkájának támogatása 
• a MOKKA és VOCAL informatikai szakbizottságok munkájában részvétel a Corvina 

fejlesztések támogatása érdekében, 
• a FSZEK képviselete a HungarNet egyesületben, 
• a FSZEK képviselete az NDA fórumokon, 
• a szakma megismertetése a FSZEK informatikai szakmai tevékenységével, részvétel 

szakmai fórumokon. 
 

i) Országos szakmai pályázatokon részvétel 
• a számítógépes rendszer és a hálózatépítés, hálózati kommunikáció fejlesztése, az 

eszközpark korszerűsítése és bővítése érdekében anyagi erőforrások feltérképezése, 
• a könyvtár informatikai fejlődését célzó pályázatok elkészítésében részvétel,  
• folyamatban lévő, informatikát érintő nyertes pályázatok menedzselése, 
• az informatikai pályázatok szakmai beszámolóinak elkészítése. 
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II. Szerzeményezés 
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a. Kiemelt feladatok 
 

• A központi beszerzés működtetése 
• A katalogizálási modul új verziójának bevezetése 
• A periodika modul (JavaSER) végső tesztelése, használatba vétele, a munka során 

felmerülő problémák megfogalmazása, a megoldásukban való részvétel 
• A Corvina rendszer katalogizálási-, katalógus-, és szerzeményezési moduljainak 

működésével kapcsolatos hibák feltárása, új verziók tesztelése 
• Részvétel a statisztikai modul kialakításában, tesztelésében 
• A bibliográfiai rekordok exportja-importja lehetőségeinek megvizsgálása, lehetőség 

szerinti rekordletöltések (KELLO, MOKKA, LC) 
• Szépirodalmi gyűjtemények analitikus feltárása 
• Szakbibliográfiák számára készülő analitikus rekordok szakmai ellenőrzése, a munka 

segítése 
• A tárgyi feltárás korszerűbbé tételének megvizsgálása 
• Az analitikus rekordok tartalmi feltárásánál a Köztaurusz bevezetése, tesztelése és 

alkalmazása 
• A Központi Könyvtár retrospektív katalógus-konverziója során létrejött rövid 

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

katalogizálása 
• Közreműködés a központi könyvtár új gyűjtőkörének kialakításában 
• Részvétel a Corvinát használó könyvtárak munkamegbeszélésein, vitafórumain 
• Részvétel a MOKKA feldolgozással kapcsolatos munkáiban 
• A távmunka lehetőségeinek kidolgozása a szerzeményezési és feldolgozó munka 

területén 
• A könyvtár képviselete szakmai fórumokon. 
• Szakmai pályázatok figyelemmel kisérése, pályázatokon való részvétel 
• Közbeszerzések előkészítése, folyóiratok könyvek közbeszerzése 
• Részvétel a könyvtár kezelési és ügyviteli szabályzatának kidolgozásában  
 

b. Gyűjteményszervezés 
 

Állománygyarapítás, állomány-nyilvántartás 
 
• Az IT által elfogadott szakmai állásfoglalás alapján a FSZEK állományának fejlesztése 

és karbantartása: 
- A magyar nyelvű közbeszerzési pályázat nyertesétől heti 

rendszerességgel fogadjuk az ajánlati listákat, azokat folyamatosan 
kezeljük, ha szükséges kiegészítjük. 

- a kiválasztás forrásainak biztosítása idegen nyelvű kiadványok esetében 
- minden dokumentumtípusra kiterjedően az igényeknek megfelelő 

példányszám beszerzése  
- a beszerzett dokumentumok érkeztetése, állományba vétele 
- az állományba vett dokumentumok szerelése és átadása az 

igényhelyeknek  
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- a fenti munka hatékonyságának növelése érdekében folyamatos 
kapcsolattartás a nyertes pályázóval, kiadókkal, nyomdákkal (köteles 
példány bekérése), kereskedőkkel és könyvtárakkal 

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

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

összegző elemzés készítése 
• ACQ modul folyamatos tesztelése, a teszt eredményeinek továbbítása az Informatikai 

osztály felé 
 

Tervszámok: 
 hagyományos dokumentum beszerzés kb. 100 ezer példány 
 nem hagyományos dokumentum beszerzés kb. 30 ezer példány 
 kb. 520 féle folyóirat beszerzése 2900 példányban 
 törlés az állományból kb. 100 ezer példány 
 

c. Katalogizálás 
 

Kurrens feldolgozás - formai feltárás 
 

• A FSZEK teljes gyűjtőkörébe illő, illetve bármely tagkönyvtár állományába vett 
dokumentumok folyamatos és gyors formai feldolgozása 

• A központi könyvtár állományába kerülő speciális (vállalati irodalom, szürke 
irodalom), valamint az idegen nyelvű könyvek formai feltárása  

• Az AV dokumentumok esetében a formai feltárás és tárgyszavazás 
• Az adatbázisból hiányzó, a tagkönyvtárak állományába tartozó művek retrospektív 

formai feltárása (Zenei gyűjtemény cd-i, Fekete doboz videofilmjei, mikrofilm, 
grafika, kotta)  

• Adatbázis folyamatos és rendszeres karbantartása 
- A különféle okokból többször rögzített tételek összevonása 
- A korábban rögzített többkötetes rekordok meghatározott csoportjának 
rekordkapcsolatossá alakítása, példányok áthelyezésével 
- Authorityk egységesítése 
- A KESZ-ben rögzített, hiányos AV dokumentum leírások lehetőség szerinti javítása, 
kiegészítése 

 
Kurrens feldolgozás - tartalmi feltárás 

 
Központi feldolgozásra érkező könyvek, valamint a központi könyvtár állományába 
került idegen nyelvű könyvek ETO jelzettel ellátása, illetve a kiválasztott rendszerrel 
tartalmi feltárás. 
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Tervszámok: 
Új könyv tartalmi és formai feltárása:  kb.15000 cím 
AV dokumentum:  kb.6000 cím 

 
Retrospektív feldolgozás 

 
• Lelőhelytől függetlenül, az adatbázisból hiányzó dokumentumok formai és tartalmi 

feltárása 
• A központi könyvtár retrospektív konverziója során létrejött rövid bibliográfiai 

rekordok lehetőség szerinti kiegészítése  
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III. Központi Könyvtár 
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1. Kiemelt feladatok 
-  Tevékenyen részt veszünk a FSZEK 2007-2013 évekre szóló stratégiai tervének 
elkészítésében, véglegesítésében. Ennek részeként átdolgozzuk a könyvtár digitalizálási 
programját, gyűjtőköri szabályzatát, a hátrányos helyzetű olvasók számára nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkozó programot az új körülmények és lehetőségek figyelembe 
vételével. 

-  A Központi Könyvtár szervezeti és személyzeti struktúrájának átalakítása, 
személyzeti terv kidolgozása: a feladatkörök elemzése nyomán a szükséges képzettség, 
kompetenciák, óraszám, foglalkoztatási forma megtervezése és módosítása fontos 
feladatunk a könyvtár-technológiai fejlesztésekhez – központi szolgáltatások - igazodva. 

-  Részt veszünk a FSZEK minőségirányítási rendszere kialakítását előkészítő 
munkában. Munkatársaink továbbképzésében továbbra is kiemelten kezeljük e témakört. 

-  Kultúraközvetítő programsorozatainkat folytatjuk, különös tekintettel az olvasást 
népszerűsítő programok, valamint a zenetörténeti előadás- és koncertsorozatokra. E 
programok továbbra is szervesen illeszkednek az aktuális év évfordulós eseményeihez. 
A 2007-es év Kodály Zoltán és Batthyány Lajos emlékéve lesz, rendezvényeink jelentős 
része ezekhez kapcsolódik. 

-  Könyvtárunk intézményi kapcsolatrendszerét bővítjük. Együttműködő partnerként 
részt veszünk, a lakosságot közvetlenül érintő fejlesztési projektekben, magunk is 
kezdeményezzük közös projektek tervezését és megvalósítását. Nemzetközi szintű 
projektekben történő részvételhez partnereket keresünk. 

-  Szisztematikusan feltérképezzük a könyvtár számára hasznosítható, 2007-ben 
megnyíló Európai Uniós forrásokat és reális pályázati lehetőségeket. Minden lehetséges 
pályázaton részt veszünk, feladataink financiális hátterének biztosítása érdekében.  
 

2. Szervezeti és szakmai fejlesztési feladatok  
 

2.1 Szervezetfejlesztés 

-  A kiemelt feladatként készítendő szervezeti struktúra és személyzeti fejlesztési 
terv, a munkafolyamatok elemzése, a személyzeti átvilágítás, a munkaszervezet 
hatékonyságának vizsgálatán alapul. Az új helyzetben célunk a könyvtár hatékony 
működésének, a szolgáltatások színvonalának fenntartása, a könyvtár gazdaságos 
üzemeltetése. A könyvtár-technológiai fejlesztések mentén - megtesszük a szükséges 
korrekciós lépéseket. 

-  Megvizsgáljuk a szakbibliográfiák katalogizálási munkafolyamatainak bevonását 
a központi feldolgozásba. Kialakítjuk a feldolgozás menetét, együttműködve a 
Szerzeményezési és feldolgozó osztállyal az egységes, valamennyi párhuzamos 
munkavégzést kiiktató technológia bevezetése érdekében.  

-  A könyvtár hatékonyan működő szervezetének és személyi állományának 
fejlesztése konzekvenciájaként belső szervezeti módosításokra is sor kerül, a főbb 
feladatköröket lefedő jelenlegi szervezeti struktúra osztályszinten nem, de csoport 
szinten a feladatkörök átszervezése következtében változni fog. 
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2.2 Üzemszervezés 

-  2007-ben ismét felülvizsgáljuk az olvasóforgalmi terekben működő szolgálati és 
biztonsági pontok elhelyezését, működésük hatékonyságát és gazdaságosságát. További 
racionalizálással, forgalomtól függő, rugalmas működtetéssel törekszünk a 
kiegyensúlyozott szolgáltatási rend- és színvonal biztosítására. Az olvasók önkiszolgáló 
tevékenységét továbbra is erősítjük, mind a műszaki eszközök, mind a könyvtár 
használata terén, fejlesztjük távkommunikációs szolgáltatásainkat. 

-  A gyakran kölcsönzött raktári dokumentumok körét évente felülvizsgáljuk. A 
kialakult gyakorlat alapján mind kevesebb a raktári állományban tárolt, gyakran 
kölcsönzött dokumentumok köre. Utóbbiakat a változó igények nyomán rendszeresen 
kihelyezzük a szabadpolcra. Az időszakosan keresett – kötelező irodalom, sláger 
könyvek – állományok nem keresett többletpéldányait könnyen mobilizálható tápraktári 
rendszerben kezeljük. 

-  Írásban rögzítjük a könyvtár üzemeltetési rendjét biztosító szolgálati szabályzatot, 
a könyvtári szolgálatot adó munkatársak feladat- és felelősségi köré. 

 

2.3 Személyzeti feltételek 

- A kiemelt feladatként készítendő szervezetei struktúra és személyzeti fejlesztési 
tervnek megfelelően folytatjuk a kisebb létszámú, jól képzett, nyelveket beszélő 
munkatársi gárda kialakítását a fokozatosság jegyében; kreatív, a digitális kultúra 
eszközeit ismerő és használó, vállalkozó szellemű fiatalabb- és a megfontolt, rutinos 
munkatársak helyes arányainak figyelembevételével, a szakmai elkötelezettség szem 
előtt tartásával. 

 
3. Technológiai fejlesztés 

-  Szakirodalmi adatbázisaink technológiai korszerűsítése 2007 folyamán a Corvina 
rendszerben történő beépítéssel megvalósul. További feladatunk a Corvina 
keresőfelületének finomítása, a felhasználók átalakuló keresési szokásainak megfelelő 
adaptálás.  

-  A szakirodalmi adatbázisok lezárt retrospektív ciklusainak Internetes publikálása 
továbbra is az Arctis for WEB keresőrendszerben történik. A várostörténeti adatbázisok 
retrospektív állományainak összefésülése és publikálása elvégzendő feladat az év során. 

-  Bevezetjük a Corvina rendszer számlakezelő modulját. Továbbra is támogatjuk a 
rendszer fejlesztését specifikációs, tesztelési feladatok megoldásával. 

-  Folytatjuk a könyvtár Internet-es alportáljának fejlesztését, a lehetséges könyvtári 
szolgáltatások távkommunikációs csatornára történő telepítését, így a képszolgáltatás 
technikai és adminisztratív lebonyolítását. 

-  A közvetített online szolgáltatások távhasználati lehetőségeit bővítjük – 
beiratkozott olvasóink a FSZEK szerverén történő azonosítás után otthonról is 
használhatják az adatbázisokat. Megfelelő igény esetén kialakítjuk az eddig kísérleti 
jelleggel ingyenesen szolgáltatott MTI adatbázisok díjazott szolgáltatás-kezelő 
rendszerét. A körülményektől függően ez más adatbázisok esetén is megvalósítandó. 
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-  Fejlesztjük könyvtárközi szolgáltatásainkat az Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszerben megjelenő igényekre alapozva. A szerzői jogi törvény rendelkezéseit 
figyelembe véve bővítjük a digitális másolatküldés lehetőségeit. 

-  Szorgalmazzuk a Corvina könyvtárközi kölcsönzési moduljának kifejlesztését, 
illetve adaptációját és bevezetését. 

-  A készpénzforgalmat csökkentő, önkiszolgálást támogató kártyarendszer 
továbbfejlesztéseként, chip-kártya rendszert vezetünk be, melyet a fénymásolat- és 
Internet-szolgáltatás mellett, terveink szerint további szolgáltatások használatára – 
többek között: olvasójegy, nyomtatási díj, av dokumentumok kezelési költsége - is 
kiterjesztjük.  

-  Keressük a megoldást a kölcsönzésre szánt audio-vizuális dokumentumok iránti 
érdeklődés rohamosan csökkenését kiváltó, az olvasók által preferált audiovizuális, 
digitális formátumok (mp3, e-book) könyvtári alkalmazása, szolgáltatási rendszerbe 
építése terén. 

-  Látássérült olvasóink számára kialakított felolvasó rendszerünket fejlesztjük, 
hallássérült olvasóink számára a könyvtár használatát támogató eszközöket szerzünk be. 

-  Elindítjuk a FSZEK egységes Digitális Archívumának - tárolási, visszakeresési és 
archiválási rendszer – kiépítését a rendelkezésre álló eszközökkel.  

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

- A FSZEK fejlesztési munkáit támogató munkacsoportok (CIRC-, Referensz-) 
szervezésében és munkáiban tevékenyen részt veszünk. Szükség szerint, további 
munkacsoportok létrehozására teszünk javaslatot (fejlesztési-, minőségbiztosítási- stb.) 

 
4. Szakmai feladatok 
 

4.1 Gyűjteményszervezés 

-  A Központi Könyvtár elkészült új gyűjtőköri szabályzatát a FSZEK gyűjtőköri 
szabályzata részeként átdolgozzuk. 

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

-  A digitális dokumentumok állománygondozási, katalogizálási feladatai és a 
használatba adás lehetséges módozatait a Szerzeményezési és feldolgozó, valamint az 
Informatikai osztállyal együttműködve folytatjuk. 

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

-  Az állománygondozás keretében a hiánylisták, kártérített dokumentumok listái, 
előjegyzési listák alapján dezideráta jegyzéket állítunk össze pótlandó művekről. 
Amennyiben lehetséges, a digitalizált változatot vásároljuk meg (e-book), Internet-es 
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elérhetőség esetén a Corvina katalógusban rögzítjük az URL címet. A hiánypótlást 
elsődlegesen a régi KESZ állományból oldjuk meg, de válogatunk a más könyvtárakban 
fölöslegessé vált könyvek listáiból is. 

-  Folytatjuk történeti állományunk átvizsgálását, és körültekintő, gondos mérlegelés 
nyomán a fölöslegessé vált példányok selejtezését, a példányok felajánlását magyar és 
külföldi könyvtáraknak.  

-  Folytatjuk a könyvtár állományának szisztematikus átvizsgálását az új gyűjtőköri 
szabályzat szellemében. Az előzetesen összeállított selejtezési szempontok alapján 
leválogatjuk az elavult, feleslegessé vált vagy tönkrement példányokat és végrehajtjuk a 
selejtezést. 

-  Az állomány további, észlelhető nagyfokú fogyása miatt a nyár folyamán 
ismételten soron kívüli állományellenőrzést tartunk a Böngészde és a Szabadpolc 
termeiben és néhány nagy forgalmú olvasóteremben. A katalógus pontosítása végett a 
hiányzó dokumentumok jelölése elengedhetetlen. 

-  Az előző évek gyakorlatának megfelelően az állomány fizikai állapotának 
fenntartása érdekében a szükséges mértékben köttetjük a könyveket és folyóiratokat. 
Régi, értékes kiadványaink restaurálását pályázati támogatással folytatjuk. 

-  Digitális archívumaink – Magyar Társadalomtudományi Digitális Archívum, 
Budapest Képarchívuma, Cikk-cakk kivágat-gyűjtemény – feltöltését a lehetőségekhez 
mérten folyatjuk. Nagyobb arányú digitalizálási munkálatok folytatása kizárólag 
pályázati támogatással oldható meg. 

-  Irodalmi archívumunk színházi felvételeit bővítjük a beszerezhető Tele-videós 
felvételekkel. 

-  A muzeális könyvtári dokumentumok kezelésének és nyilvántartásának új 
szabályairól alkotott 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet végrehajtásaként a védettség 
alá eső példányokat áthelyezzük a fokozottan védett raktári egységekbe. Az 
adatnyilvántartás elkészült szabályzatának bevezetésére a Kezelési ügyviteli szabályzat 
részeként kerül sor. A nyilvántartást a MOKKA-R –el együttműködve készítjük el. 

 

4.2 Katalogizálás 

-  A szakbibliográfiák kurrens anyagának Corvinában történő rögzítése mellett 
folytatjuk a bibliográfiák retrospektív ciklusainak (Várostörténeti adatbázis, 
Szociológiai Információ) pótlási munkáit, a bibliográfiákat Interneten publikáljuk. 

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

-  Szorgalmazzuk a Corvina tárgyi feltáró rendszerének egységesítését, előmozdítjuk 
a KÖZTAURUSZ-tárgyszórendszer alkalmazásának bevezetését. 

- A retrospektív konverzió teljes és korrekt befejezése érdekében továbbra is 
szorgalmazzuk a Corvina rendszerben „rövid tétel” formájában meglévő mintegy 
220.000 rekord teljessé tételét, kiegészítését tartalmi feltáró adatokkal. A régi és ritka 
könyvek retrospektív feldolgozását folytatjuk. 
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-  Folytatjuk a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó, Internet-en elérhető tájékoztató 
források és digitalizált dokumentumok katalogizálását (linkgyűjtemény gondozása, 
Corvina hivatkozás). 

-  A személyzet létszámának tartós csökkenése miatt a kisnyomtatványok, plakátok 
feldolgozási rendszerét átmenetileg a megtalálhatóság elemi szintjét biztosító mértékig 
leegyszerűsítjük.  

 

4.3 Szolgáltatások 

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

-  Lehetőség szerint szinten tartjuk online szolgáltatásainkat, a meglévő online 
lexikonok, szótárak kihasználtságát elősegítjük az olvasók számára nyújtandó 
hatékonyabb, jó értelemben vett reklámmal, használói tanfolyami rendszerünk 
bővítésével.  

-  A felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma várhatóan csökkenni fog 
valamelyest az elkövetkező években, ugyanakkor valószínűsíthetően növekszik az 
átképzésben résztvevők, új szakmát tanulók aránya, meghatározó igénnyé válik a 
felnőttoktatás könyvtári támogatása. Keressük a megoldásokat más olvasói régetek 
könyvtári szolgálatának erősítésére - új szolgáltatások elindítása - nagyobb hangsúlyt 
helyezve a gyerekek, az idősebb korosztály és a hátrányos helyzetű rétegek könyvtári 
ellátására, a felnőttképzésben, távoktatásban résztvevők támogatására. 

-  Szolgáltatási rendszerünket az újonnan megjelenő olvasói igények, a változó 
társadalmi és szakmai környezet igényei figyelembevételével fejlesztjük, az épületek 
adottságait, az olvasók használati szokásait szem előtt tartva egységes könyvtár-
technológia szempontjainak megfelelően alakítjuk ki. 

- A lakossági információszolgáltatást a változó szolgáltatási környezethez igazítjuk, 
továbbfejlesztjük. Kiemelten foglalkozunk a lakosságot közvetlenül is érintő 
elektronikus közigazgatási, banki szolgáltatások valamint a munka- és átképzési 
lehetőségek megismertetését, közvetítését nyújtó szolgáltatások fejlesztésével. 
(használóképzés, bemutatók-, közvetítő szolgáltatás szervezése)  

- A távkommunikáció lehetőségeit kihasználva bővítjük Internetes tájékoztató 
szolgáltatásainkat. 

o Jól működő e-mail referensz-szolgálatunkat fokozottan propagáljuk.  

o Elindítjuk olvasóink számára az online referensz (chat)-szolgálatot. Kijelölt 
időtartamban közvetlen és azonnali válaszokat adó referensz-szolgálatot. 

o Kedvelt hírlevél szolgáltatásunkat, népszerűsítjük beiratkozott olvasóink 
körében. 

o Tematikus oldalainkat bővítjük a különös figyelemre igényt tartó olvasói 
rétegek számára: - tini oldalt, senior oldal, linkajánló a hátrányos helyzetű 
olvasók, továbbtanuló felnőttek számára. 

-  További lépéseket teszünk az olvasók helyismeretét, önálló könyvtárhasználatát 
támogató egységes és hatékony tájékoztatási szisztéma fejlesztésére: információs 
kiadványok, szórólapok, Internet-portálon történő tájékoztatás, célzott e-mail küldés. 
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-  Használóképzési tanfolyami rendszerünket szinten tartjuk, tematikusan bővítjük. 
Az Internet- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása mellett folytatjuk olvasóink 
számára az online elérhető adatbázisok, fulltext információs források használatának 
oktatását. Hátrányos helyzetű - látás- és hallássérült - olvasóink számára kiscsoportos 
tanfolyamokat szervezünk, speciális oktatási feltételekkel és oktatókkal. 

-  Sárkányos Gyerekkönyvtárunk olvasói táborát növelni szeretnénk.  

o Folytatjuk sikeres gyerekprogramjainkat (könyvtári órák, 
gyerekfoglalkozások, játékos vetélkedők, pályázatok). 

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

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

-  A tizenéves korosztály nagyobb arányú megnyerésére törekszünk, a könyvtár 
szolgáltatásainak megismertetésével, programok szervezésével. 

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

-  Hátrányos helyzetű olvasói rétegek számára nyújtott szolgáltatásainkat szinten 
tartjuk, a lehetőségek mentén bővítjük, látás- és hallássérült olvasóink számára további 
eszközök beszerzésével és használtatásával. Hallássérült olvasóink számára az alapvető 
kommunikációt biztosító jelnyelvi kurzusra küldjük munkatársainkat. Szociálisan 
hátrányos helyzetű olvasóink számára lehetőséget keresünk a számítógép és az Internet 
használat gyakorlását elősegítő szolgáltatás bevezetésére, ehhez külső támogatókat 
keresünk. 

-  Fotószolgáltatási rendszerünket bővítjük, digitális képletöltő és számlázó 
szolgáltatás bevezetésével. 

 
5. Gazdálkodás – tárgyi feltétek 
 

5.1 Gazdálkodás 

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

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

-  Az anyagi erőforrások biztosítására minden lehetséges módon pályázunk, különös 
tekintettel az Európai Uniós forrásokra. Partnereket keresünk közös pályázatok 
lebonyolításához. 

-  Intenzívebben folytatjuk az előző évben megkezdett, szponzori támogatások 
megszerzésére irányuló tevékenységünket, mind cégek, mind egyének felé.  
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5.2 Tárgyi feltételrendszer javítása 

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

- A technikai eszközök karbantartási munkáinak rendszerét hatékonyabbá tesszük. A 
könyvtári szolgáltatások biztosításának alapfeltétele a műszaki eszközpark 
működőképességének fenntartása. Több, leromlott állapotú, gazdaságosan már nem javítható 
fénymásoló-gép cseréjét tervezzük. 

-  Az informatikai eszközök legelavultabb, amortizálódott darabjait a lehetőségek szerint 
lecseréljük, kisebb kiegészítő eszközök beszerzésével biztosítjuk a zökkenőmentes üzemeltetést.  

-  Az állományvédelmet szolgáló védelmi rendszer műszaki állapotát lehetőség szerint 
szinten tartjuk: áruvédelmi kapurendszer és a biztonsági kamera-rendszer. 

-  Megoldandó feladatunk a leamortizálódott bútorzat – székek – folyamatos 
karbantartatása, szükség esetén cseréje, a megőrzésre szánt nagyalakú kiadványok raktári 
tárolását megkönnyítő tartóelemek prototípusa alapján a szükséges mennyiség – Budapest 
Gyűjtemény raktára, Nagyraktár - legyártatása. 

-  A Zrínyi utcai külső raktár állapota jelentősen leromlott. Az ott elhelyezett könyvtári 
állomány szakszerű tárolásának megoldására, a felesleges állományegységek kivonására 
ütemtervet készítünk és a Gazdasági Igazgatósággal történő egyeztetéssel és együttműködéssel 
megkezdjük a megőrzendő állomány szakszerű elhelyezésének munkálatait. 

 
6. Kapcsolatépítés 
 

- Intézményi kapcsolatrendszerünk bővítése kiemelt feladat.  

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

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

-  Közös szakmai feladatok megoldásával ápoljuk szakmai kapcsolatainkat. A helyismereti-, 
helytörténettel foglalkozó szervezetek mellett jó kapcsolatokat ápolunk a szociológia és az 
irodalomtudomány területén működő szakmai szervezetekkel. Nemzetközi kapcsolatok 
kialakítására törekszünk közös Európai Uniós projektekhez történő kapcsolódással, kölcsönös 
cserelátogatások bonyolításával. 

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

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

7.1 Kiadói szerkesztő tevékenység 

-  A Budapest Gyűjtemény munkatársai rendszeresen részt vesznek a FSZEK kiadói-
szerkesztői munkájában. A FSZEK történetét feldolgozó könyvtártörténeti munka 2. kötetének 
kiadását, valamint a FSZEK évkönyveinek megújult formában történő kiadását, szerkesztői 
feladatok elvégzését tervezzük. 

 
7.2 Pályázatok 

-  Kiemelt feladatunk az év folyamán a könyvtár számára hasznosítható Európai Uniós 
források, pályázatok és projektek feltérképezése, lehetőségeink szerinti részvétel a pályázatokon.  

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

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

 
7.3 Képzés, továbbképzés 

-  A kiemelt feladatként végzendő személyzeti tervezés részeként kialakítjuk a könyvtár új 
továbbképzési tervét, a tervben szereplő személyi állomány végzettségére, kompetenciáira 
vonatkozó elvárások és a rendelkezésre álló személyi feltételek ismeretében. 

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

-  Támogatjuk munkatársaink továbbképzését vizsgához kötött, akkreditált továbbképző 
tanfolyamokon - online-keresés, hátrányos helyzetű olvasók segítése: a speciális eszközök 
használata és használtatása, használóképzés, WEB szerkesztés - és nyelvi képzésen. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a minőségbiztosítási rendszer bevezetését előkészítő tanfolyamok és 
tréningek, továbbá kommunikációs tréningek szervezésére. 

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

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

 
7.4 Részvétel szakmai programokon, ösztöndíjak, tanulmányutak 

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

- A lehetőségek szerint a meghirdetésre kerülő külföldi ösztöndíjakat, nemzetközi 
együttműködési programokat pályázunk meg nemzetközi kapcsolataink bővítése érdekében. 
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8. Rendezvények és programok 
-  Hagyományosan részt veszünk az őszi tudományos napokon szakmai- és tudományos 
konferenciákkal, bemutatókkal, kiállításokkal. Szintén hagyomány a decemberi 
gyermekkönyvhéten megrendezendő gyermekirodalmi konferencia megszervezése az IBBY-vel 
közösen. 

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

-  Folytatjuk sikeres irodalmi sorozatunkat, a Teadélután klasszikusokkal előadásait. Új 
sorozatunkat, az Irodalmi beszélgetéseket a Szépírók Társaságával együttműködve valósítjuk 
meg. 

-  Korábbi sikeres filmvetítés programjaink tapasztalatai alapján 2007-től filmklubot 
szervezünk a British Council támogatásával érdeklődő olvasóink számára. 

-  Az olvasók és a szakma számára történő rendezvények szervezésével veszünk részt az 
évente megrendezendő könyvtári napok rendezvénysorozatában csakúgy, mint az Internet Fiesta 
eseményeiben. 

-  Könyvtáron belüli, személyes részvételt igénylő programjainkat a portálon futó 
programokkal összhangban szervezzük. 
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IV. Budai régió 
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1. Kiemelt feladatok: 
 

• Az év meghatározó feladata a Budafokon épülő új könyvtár szakmai előkészítése: 
funkcióterv véglegesítése,  
a működéssel kapcsolatos feladatok pontosítása, kidolgozása, 
az állomány felülvizsgálata, 
a régi épület felszámolása, a kerületi önkormányzat részére történő átadása 
- előkészítése: eszközök iratok selejtezése, irattárba helyezése 
- az állomány átköltöztetése, az új könyvtár kialakítása, 
- az ünnepélyes nyitás előkészítése és megszervezése, 
- az előkészületekről, a tervezett szolgáltatásokról folyamatos tájékoztatás (kiadványok, 

nyomtatott és elektronikus sajtó) 
• A szolgáltatások minőségének - a használói igényekhez kapcsolódó – emelése.  

Ennek érdekében: 
- a szolgáltatások minőségének, a használói igényekhez alkalmazkodó,személyre 

szabott szolgáltatások fejlesztése 
- Munkatársak képzésének, önképzésének elősegítése 

 
2. Szervezeti és szakmai fejlesztési feladatok 

 
• Hálózatfejlesztés 
 

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

- A XXII/2. Tolcsvai utcai könyvtár szolgáltatásainak integrálása az új budafoki 
könyvtárba.  

 
• Strukturális változások 
 

- Az egyes könyvtárak szolgáltatási struktúrájának folyamatos felülvizsgálata és a 
használói igényekhez kapcsolódó igazítása, a szükséges korrekciók elvégzése. 

- Nyitva tartási idő módosítása: 
  Kelenföldi Könyvtár: heti 44 óra 
  Ugocsa utcai könyvtár: heti 44 óra 
  Vízivárosi Olvasóterem: heti 18 óra 
 

• Üzemszervezés 
 

- A hatékonyabb, szakmailag színvonalasabb munkavégzés érdekében az egyes 
munkakörök tartalmának folyamatos elemzése, a teljesítmények folyamatos 
értékelése.  

- A párhuzamos állomány nyilvántartások - az előző években elkezdett - munkájának 
befejezése: a gépi adatbázisok összevetése az egyedi nyilvántartásokkal és ez utóbbiak 
lezárása. Az esetleges adminisztrációs hibák korrigálása.  
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• Személyzet 
 

- Az egyes könyvtárak létszámának, képzettségi struktúrájának szükséges (forgalom, a 
terület ellátásában betöltött funkciónak megfelelő) módosítása. Ennek érdekében 
könyvtáron, régión belüli áthelyezések.  

- A határozott idejű szerződések rendszeres felülvizsgálata.  
 

3. Technológiai – tárgyi feltételek 
 
• Informatikai fejlesztés 
 

- Az amortizálódott régi számítógépek és vonalkód - leolvasók cseréje.  
- E-olvasóterem kialakítása a III/5.,XII/1. könyvtárakban. 
- Az új budafoki könyvtár informatikai rendszerének kialakítása (számítógépek, aktív 

eszközök, hálózat). 
 

 
• Tárgyi feltételek 
 

- A könyvtárak akadálymentes megközelíthetőségének folyamatos megoldása az 
anyagai és műszaki feltételek függvényében. (I/1.,II/4.,III/5.,III/7.,XI/3.)  

- Karbantartási munkák: Krisztinavárosi Könyvtár salétromos falrészeinek szigetelése, 
mellékhelyiségek tisztasági festése; Vízivárosi Olvasóterem tisztasági festése; 
Hűvösvölgyi úti könyvtár külső homlokzatának javítása; Szabadság úti könyvtár 
bejárati járdarészének cseréje; Török utcai könyvtárban a kölcsönző tér egy részének 
tisztasági festése; Bazsalikom utcai könyvtár tisztasági festése; Kelenföldi 
Könyvtárban a raktárba vezető ajtó cseréje; Karinthy Frigyes Könyvtárban 
ablakjavítás. 

- Nagyméretű tájékoztató tábla kihelyezése az Etele úti és Füst Milán utcai könyvtár 
épületére, ill. a békásmegyeri HÉV aluljáróhoz.  

 
 

4. Szakmai feladatok 
 
• Gyűjteményszervezés 
 

- Közreműködünk az új gyűjtőköri szabályzat elkészítésében, ennek alapján adaptáljuk 
minden egyes tagkönyvtárra.  

- A gyarapítási kereteket az igények és az egyes dokumentumtípusok használati mutatói 
függvényében alakítjuk. Kidolgozzuk – egy rendszeres – forgalomelemzés 
szempontrendszerét.  

- 2007. évi szerzeményezésünkben is megkülönböztetett figyelmet fordítunk a 
hátrányos helyzetű olvasók igényeinek kielégítésére (öregbetűs könyvek, 
hangoskönyvek), valamint a két Európai Uniós gyűjteményünk fejlesztésére.  

- Az év folyamán teljes körű állományellenőrzést végzünk a III/5.,II/4. könyvtárakban. 
Lezárjuk a 2006-ban végzett ellenőrzést a XI/4. és XII/1. könyvtárakban. Az AV 
dokumentumokat az Ellenőrzési Osztály ütemterve szerinti - ill. esetenként rendkívüli 
–ellenőrzés keretében végezzük el.  

- A Krúdy Gyula Könyvtár közel 1500 db 1945 előtti kiadású könyvét felajánljuk a 
Központi Könyvtárnak átvételre.  
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- Folyamatosan végezzük az elavult, selejt vagy feleslegessé vált dokumentumok 
leválogatását. A fenti okok miatt kb. 10-15 000 dokumentum (könyv, bekötött 
folyóirat, AV) kivonása várható az alábbi könyvtárakban: 
I/1.,II/4.,III/1.,III/2.,XI/3.,XI/4.,XI/5. XXII/3.  
 

• Katalogizálás 
 

- Az adatbázisban még nem szereplő dokumentumok (kb. 10 000 db LP, kotta, kb. 5000 
kötet idegen nyelvű könyv – nagy része a II/4., XI/5.,XI/6. könyvtár állománya) 
„sorsáról” a gyűjtőkör kidolgozásával összhangban kell dönteni: feldolgozás és 
honosítás, átadás más könyvtárnak, selejtezés.  

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

- Az Interneten található forrásokról linkgyűjtemények készítése elsősorban az EU és 
helyi közhasznú (önkormányzati) forrásokról, ill. az URL címek katalógusban történő 
rögzítésére javaslat. A feladatok koordinálása és szakmai segítése a Referensz 
munkacsoportba delegált munkatársaink feladata.  
 

• Szolgáltatások fejlesztése 
 
- A Nagytétényi úti Könyvtárban új szolgáltatásként bevezetjük a DVD kölcsönzést.  
- Az Ugocsa utcai könyvtárban elkezdjük angol nyelvű könyvek kölcsönzését.  
- Újrafogalmazzuk a helyismereti gyűjtemények szolgáltatásait. (Gyűjtőkör!)  
- Több könyvtárban módosítunk az állomány kihelyezéseken (nyelvleckék, öregbetűs 

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

- Az Internet Fiesta eseményeihez kapcsolódva tíz könyvtárban rendezünk 
használóképző tanfolyamokat (I/1.,I/2.,II/4.,III/5.,III/7.,XI/3.,XI/5.,XI/6.,XII/1. 
,XXII/3.) változatos tematikákkal, az érdeklődők minél szélesebb rétegeit megszólítva. 
Pl.: Magyarországi könyvtárak honlapjai, digitalizált gyűjtemények bemutatása, 
könyvtári adatbázisok, e-ügyintézés. Szervezünk bemutatókat, tanfolyamokat 
középiskolásoknak, pedagógusoknak, időseknek. 
Továbbra is kiemelten foglalkozunk az idősek, hátrányos helyzetűek könyvtári 
szolgáltatásokhoz való hozzájutásának megkönnyítésével. A könyvtár szociális 
információs lehetőségeinek tartalmáról és lehetőségeiről az érintetteket minél 
szélesebb körben szeretnénk tájékoztatni. Ennek érdekében a portál tematikus 
oldalainak tartalmát bővítjük.  
A kerületekkel kötött együttműködési szerződések keretében végezzük a Könyvet 
Házhoz szolgáltatást. Szeretnénk elérni, hogy a hatodik budai kerület- ként Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata is támogassa szolgáltatásunkat.  

- Kidolgozzuk és elindítjuk (szórólapok, honlapon történő tájékoztatás) e-mail referensz 
szolgálatunkat és kéthavonta megjelenő hírlevelet indítunk olvasóink tájékoztatására.  

- Használóinkkal való kapcsolattartás és szolgáltatásaink, állományunk jobb 
megismerhetősége érekében kiemelt figyelmet fordítunk az Internet-portálon keresztül 
történő tájékoztatásra. Újdonságok és tematikus ajánlások, könyvismertetések 
(gyengénlátóknak, nyelvtanulóknak, DVD, hangoskönyv jegyzékek, ajánlások.) Új 
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rovatokat is indítunk: „Névadónkról” címmel a Karinthy, Krúdy, Márai, Móricz 
Könyvtárak; „Olvasóink írták” címmel a régió több tagkönyvtára.  

 
5. Gazdálkodás 

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

korrekciókat elvégezzük.  
 
6. Kapcsolatépítés 

 
• Lakossági 
 

Bővítjük kiterjedt használói és civil kapcsolatrendszerünket. Az Interneten történő 
kapcsolattartás tervezett módjai (e-mail, hírlevél, portál tartalmak) reményeink szerint 
a használó és a könyvtár közötti személyesebb és „személyre szabottabb”, 
közvetlenebb és gyorsabb kapcsolattartást és információszolgáltatást és cserét tesz 
lehetővé.  

 
• Intézményi – önkormányzati 
 
- A kerületi önkormányzatokat rendszeresen tájékoztatjuk tevékenységünkről. 2006-ban 

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

- Bekapcsolódunk a kerületek kulturális eseményeibe, rendezvényeibe: III., XI. kerület: 
Ünnepi Könyvhét, XI. kerület: Kerület Napja rendezvény, XXII. kerület: Budafoki 
Napok rendezvénysorozat.  

- Minden könyvtár tovább ápolja, ill. építi kapcsolatait a környékbeli oktatási, 
kulturális, szociális intézményekkel és civil szervezetekkel.  

 
• Média 

 
7. Egyéb 

 
• Pályázatok 
 

Az év folyamán igyekszünk minden olyan pályázati lehetőséget felhasználni, ami 
szakmai céljaink jobb elérését és teljesítését segíti.  
 

• Képzés, továbbképzés  
 
- Egy munkatársunk angol nyelvtanfolyamon vesz részt a British Council 

támogatásával. 
- Jeltolmács képző tanfolyamot két munkatársunk fog végezni. 
- Havi rendszerességgel régió szintű továbbképzéseket, szakmai konzultációt 

szervezünk. Témái: 
o Tartalomszolgáltatás szintjei, e-olvasóterem 
o ACQ használatának kérdései (törlés, szerzeményezés) 
o Reports használata 
o Méltányossági kérelmek tapasztalatai 
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o Minőségfejlesztés 
o Konfliktuskezelés 
o Használóképző tanfolyamok tapasztalatai, módszertana 
o Online adatbázisok használata 

 
- Az információk eljuttatására és a szakmai ismeretek bővítésére még intenzívebben 

használjuk fel az Intranet budai oldalát (pl. használóképző tanfolyamok módszertani 
kérdéseinek, foglalkozások, rendezvények forgatókönyveinek közreadása) és levelező 
listánkat.  

 
8. Rendezvény és programterv 

 
Kiemelt rendezvényeink: 
 

• Kodály emlékév és Haydn, Beethoven évforduló tiszteletére  
- Kodály tanítványok találkozója 
- Hangversenyek, kamarakoncertek 
 
• Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regénye megjelenésének 100. évfordulója 

alkalmából pályázat kiírása a mű képregény formájában történő elkészítésére 10-
14 éves gyerekek részére. 

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

- Babaolvashow – „Első napunk a könyvtárban” Családi programok október 6- án 
szombaton délelőtt a régió kilenc tagkönyvtárában 

-    Kölyökolvashow – „Hólabda”, „Pontgyűjtő” : Olvass és meséld el …” 
      Játékok 6-14 évesek részére az Ugocsa utcai könyvtárban; „Meseország” : Szabó 

Gyula mesél (Budafoki Könyvtár); „Kinyílik a a mesezsák” : Mese feldolgozások, 
Kodály: Háry János c. daljátékának komplex feldolgozása (Kelenföldi Könyvtár, 
Ugocsa utcai könyvtár) 

-    Tiniolvashow” – „Írd meg képregényben”: Molnár Ferenc Pál utcai fiúk c. 
művéhez kapcsolódó képregényíró pályázat; „Ketten írtuk…”:Meseíró- és 
illusztráló pályázat Boldizsár Ildikó meséje nyomán. 

 
• Állandó rendezvények 
 
- Az elektronikus ügyintézés ismereteinek elsajátítását oktató 20 órás 

tanfolyamsorozat szervezése. (Török utcai, Békásmegyeri, Budafoki könyvtárak) 
- „T-NAGYI” – Internet-használati tanfolyamok (Krúdy Gyula Könyvtár, 

Kelenföldi Könyvtár) 
- „Mi is lesz ebből?” Kézműves foglakozások – Békásmegyeri Könyvtár Játék a 

könyvtárban: Pontgyűjtő-és Hólabda, Nekem tetszett…– Ugocsa utcai könyvtár  
- Kézműves foglalkozások a Jeles Napokhoz igazodva – Ugocsa utcai könyvtár  
- Hurrá! Itt a nyár! Júliusban minden kedden játszóház és kézműves foglakozás – 

Ugocsa utcai könyvtár  
- Fogyatékkal élő gyerekek könyvtári integrációját segítő foglalkozássorozat a 

Békásmegyeri és Kelenföldi Könyvtárban. 
- SZEGLET. Kerületi írók, költők műhelybeszélgetése havonta – Budafoki 

Könyvtár  
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V. Dél-pesti Régió 
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1. Kiemelt feladatok 
• A várhatóan kedvezőtlenebb finanszírozási feltételek ellenére a szolgáltatások 

megújítására, az információ- és tartalomszolgáltatás minőségének javítására 
törekszünk. 2006-ban a Sétáló utcai és a Thököly úti könyvtárak után 2007-ben az 
Üllői úti és a Bíró M. utcai könyvtárban alakítunk e-olvasókat. 

• Folytatjuk a népszerű, mára már hagyománnyá vált programsorozatainkat; az 
aktuális évfordulókhoz kapcsolódó rendezvényeket. 

• A 2007-es év jelentős évfordulós eseményei közül Batthyány Lajos 200., Kodály 
Zoltán 125., Tamási Áron születésének 110. évfordulójára, Pesterzsébet területi 
érintettsége okán Árpád -házi Szent Erzsébet; Pestszentimre vonatkozásában Szent 
Imre herceg (születésének millenniuma) könyvtári megemlékezésére készülünk. 

• Az önkormányzatok EU-s szakreferenseinek együttműködésével nyelvtanulást 
segítő pályázati támogatást keresünk. 

 
2. Szervezetfejlesztés 

 
Hálózatépítés 
 

• Kölcsönös érdekek mentén a kerületi önkormányzatok közreműködésével keressük 
a IX. kerületben a Mester utcai könyvtár, a XXIII. kerületben a Grassalkovich 
utcai könyvtár megfelelő elhelyezésére alkalmas helyiséget. 

• A Boráros téri könyvtár felújításához önkormányzati és vállalkozói segítséget 
keresünk. 

• Pestszentimre új városközpontjának tervezéséhez kapcsolódva javasoljuk a 
Nagykőrösi úti könyvtár átköltözését az épülő szolgáltatóházba. 

 
Strukturális változások 

 
• A könyvtárak szolgáltatási struktúráját folyamatos vizsgáljuk, a szükséges 

korrekciókat a markánsan változó társadalmi környezet és használói igények 
tükrében elvégezzük. 

• A központi szolgáltatások bővüléséhez kapcsolódó változásokat elemezzük. 
 

Üzemszervezés 
 

• Felkészülünk a soroksári könyvtár „egyszintes” szolgáltatására (az emeleti rész 
átalakítása, a felköltözés szervezése, a földszint hasznosítása, stb.). 

• Mozgáskorlátozottak használati lehetőségéről kell gondoskodnunk a Boráros téri 
és a Kossuth utcai könyvtárainkban.  

• A Thököly úti könyvtár kölcsönzői térbe integrált nyitott raktárát átalakítjuk 
előadó/oktatóterem céljára.  

• Az igényekhez igazodva új működési rendet kezdeményezünk a Mester utcai 
könyvtárban. 

• Folytatjuk a tájékoztató táblák elhelyezését a köztereken, forgalmi 
csomópontokon. Jól látható reklámfeliratokat helyezünk el a könyvtárak 
bejáratánál. 

• Az állomány biztonsága a könyvtárhasználati szabályok következetes betartását 
követeli. Ennek biztosításához zárható ruhatári szekrényre (Vénusz utca, 
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Nagykőrösi út), ill. biztonsági kapu felszerelésére (Pacsirta, Csontváry utca) van 
szükség.  

 
Személyi ellátottság 
 

• A munkafolyamatok ésszerűségének és hatékonyságának folyamatos elemzése 
után a létszám és képzettség struktúra módosításával számolunk. 

• A határozott idejű szerződéseket felülvizsgáljuk. 
 

3. Technológiai és tárgyi  
 

Informatikai fejlesztés 
 

• Javasoljuk a hibás informatikai eszközök javíttatási protokolljának újragondolását, 
a cseregép mindenkori biztosítását. 

• Az elavult – elsősorban katalógusként üzemelő - számítógépek cseréjét 
kezdeményezzük a Boráros téren és a Vénusz utcában; a néhány könyvtárunkban 
még meglévő korszerűtlen vonalkód-olvasókat cseréltetjük; a gazdaságtalan és 
korszerűtlen színes nyomtatók cseréjét kezdeményezzük a nagyobb könyvtárakban 

• A használói igényekhez igazodó szolgáltatási feltételek megteremtése; szkennelés, 
pendrive, laptop használatának lehetősége;. 

• E-olvasótermet alakítunk ki az Üllői úti és a Bíró Mihály utcai könyvtárban. 
• Önálló tájékozódásra alkalmas gépek telepítése elsősorban a kiskönyvtárakba, 

gyerekrészlegekbe, kompenzálva a nyomtatott formában már nem vásárolt 
kézikönyveket. 

 
Egyéb tárgyi feltételek 

 
• A Csontváry utcai könyvtár „özönvíz” utáni kárelhárítási munkálatainak 

elvégzése, fűtéskorszerűsítés. 
• A Mester utcai könyvtárban – amennyiben a további működtetés mellett döntünk – 

a minimális működési feltételek megteremtése. 
• A Thököly úti könyvtár – folyamatosan jelzett – beázásainak megszüntetése. 
• Olvasók által önállóan használható fénymásoló beszerzése. 
• Állítható magasságú székek beszerzése a kölcsönzőpulthoz a Csontváry, az Üllői, 

a Kossuth, a Bíró és a Vénusz utcai könyvtárunkba. 
• Biztonsági kapu felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje az Üllői úti könyvtárban. 
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4. Szakmai feladatok 
 

Gyűjteményszervezés és a hagyományos szolgáltatások 
 

• A 2007. évi gyarapítási tevékenységünket már a központi szerzeményezés 
gyakorlatának ismeretében tervezzük, számítva az ajánlati lista kínálatának 
bővülésére, elsősorban szak- és ismeretterjesztő témakörben. 

• A hagyományos és elektronikus dokumentumok gyarapítását továbbra is 
tagkönyvtárak ellátási szintjéhez és az olvasói igényekhez igazítjuk. 

• Az AV dokumentumok leltározását az Ellenőrzési Csoporttal egyeztetett ütemterv 
alapján végezzük. 

• Tervezzük az AV dokumentumok forgalmának növelését szolgáló akciókat. 
• Valamennyi AV dokumentum gyarapítása, kölcsönzése alapos átgondolásra 

szorul. (A letölthető zenei, vizuális anyagok elérhetőségének biztosítása – jogi és 
anyagi feltételek tisztázása után - az informatikai eszközeink kihasználtságát 
nagyban megnövelné.) 

• A DVD, CD, CD-ROM mellett a hangoskönyveket is bevonjuk a kiskönyvtárak 
letéti rendszerű ellátásába. 

• Megkezdjük a videó-állományunk fokozatos kivonását, értékesítését összekötjük a 
még meglévő lemez- és audiokazettákkal. 

• Feleslegessé vált, elavult, selejt dokumentumok kivonása folyamatos. 
• Idegennyelvű állomány kialakítását tervezzük a Bíró Mihály utcai könyvtárban. 

 
Katalogizálás 

 
• Még meglévő hibás példányadatok javítása, raktári jelzetek, témacsoportok 

jelölése folyamatos. 
• Folytatjuk az LP állományunk leválogatását, a Feldolgozó Osztállyal egyeztetett 

retrokonverzációját. 
 

További szolgáltatások 
 
• A 2007. év szakmai tevékenységének fókuszában a különböző korosztály számára 

minőségi alap- és korszerű kiegészítő szolgáltatások illetve vonzó program- és 
rendezvényszervezés áll, de a hangsúlyt a szolgáltató könyvtár funkcióira 
helyezzük. 

• Hírlevelünket, honlapunkat ennek tudatában szerkesztjük, folyamatosan 
tájékoztatva olvasóinkat a könyvtári eseményekről. A távkommunikáció 
lehetőségeit kihasználva a különböző olvasói korosztály számára olyan játékos 
fejtörőket, tematikus oldalakat készítünk, amelyeknek minden esetben van helyi 
kötődése is.  

• Fontosnak tartjuk a jelenlétet, a folyamatos információfrissítést az 
önkormányzatok honlapjain. 

• Tartalmi szolgáltatások terén élő e-olvasók működtetése a célunk, széleskörű 
információszerzési pontként, ügyfélbarát ügyintéző helyként definiálva, 
fogékonyabb intézményi környezetet remélünk.  

• Folytatjuk használóképző programjainkat, egy-egy alkalommal kisebb könyvtárba 
is meghirdetve (Pacsirta, Vénusz, Szent István) 
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• A használóképzésben elöljáró Thököly úti könyvtár munkatársai új tematikát 
dolgoznak ki, megjelenését pályázati támogatással biztosítjuk. 

• A „Könyvet házhoz” programot alapos átgondolás után, megfelelő publicitás 
mellett, önkormányzati támogatással vállaljuk fel. 

• A fiatal iparművész tervezte „könyvtári hívogató” szándékaink szerint az elsősök 
és szüleik könyvtári aktivitását növeli.  
 

5. Gazdálkodás 
 

• Az ACQ keretkezelésének köszönhetőn naprakész információnk van a 
dokumentumkeretek felhasználásáról. Az évközben történő módosításra – a 
bevételek alakulásának függvényében – szükség van. 

• A GH-val egyeztetve bérbe adjuk a hasznosítható területeket. 
• Az év közben jelentkező kis- és nagy értékű beszerzési igényünket – a 

rendelkezésre álló keret erejéig – nem feltétlenül december közepén szeretnénk 
realizálni.  

 
6. Kapcsolatépítés 

 
Lakossági és média 

 
• A helyi nyomtatott, elektronikus és online médiában való jelenlét kiemelkedő 

fontosságú. Kerületenként – a XVIII. kerületben bevált módon - egy 
médiakapcsolatokért felelős munkatárs feladata a könyvtárakkal kapcsolatos 
információk naprakész megjelentetése. 

• 2007-ben a szaksajtóban is szeretnénk hírt adni tevékenységünkről, cikkek írására 
ösztönözve munkatársainkat. 

• Továbbra is a hiteles, színvonalas szolgáltatáson keresztül kívánjuk erősíteni 
olvasói kapcsolatainkat.  

• Közel három év után a honlap és a Hírlevél 2006-ra a kapcsolattartás már egyre 
inkább kézzelfogható eredményekkel jelentkező formájává vált. Használatának, 
ismertségének további növelése érdekében akciót tervezünk. 

• Teret biztosítunk civil kezdeményezéseknek. 
• Az Üllői úton folytatjuk a nemzetiségi esteket. 
• A Thököly úton, a Bíró Mihály, a Pacsirta utcai könyvtárban folytatjuk a családi 

könyvtárhasználatot célzó rendezvényeket. 
• A Nagykőrösi úti, a Csontváry ucai, a Szent István úti könyvtárban idősebb 

olvasók számára - különböző elnevezéssel – csütörtök délelőttönként közös 
játékot, programot, előadást szervezünk. 

• Külön színfolt a 2007 első felében még folytatódó VilágKépző, majd az év 
második felében - tematikát váltva – a VilágKépző Art program a Thököly úti 
könyvtárban.  
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Intézményi, önkormányzati kapcsolatok 
 

• Jó kapcsolat ápolására törekszünk az önkormányzatokkal, kulturális 
bizottságokkal. 

• A bizonytalan pályázati lehetőségek helyett javasoljuk valamennyi 
önkormányzattal – a XVIII. kerületi példát követve – a közművelődési 
megállapodás megkötését. 

• Az önkormányzatok a kerületi „nagy” rendezvényeken igénylik és szorgalmazzák 
a könyvtárak jelenlétét, közreműködését: Ferencvárosban a Jeges Majálison, a 
Ferenc napi búcsún; Lőrincen az Ifjúsági Művészeti Fesztiválon, a SzeptEmber 
Feszten, a Havanna Napok rendezvényein; Kispesten és Csepelen a Kulturális 
Napokon, a Szent Mihály napi búcsún; Pesterzsébeten a Gaál Imre Galéria és a 
Városvédő Csoport programjain ; illetve az aktuális évfordulós rendezvényeken. 

• A fogyatékkal élők életminőségének javítása érdekében együttműködünk a 
kerületi szakintézményekkel, szociális és nyugdíjas otthonokkal. 

 
Szakmai kapcsolatok 
 

• Továbbra is aktívan részt veszünk a FSZEK szakmai bizottságaiban. 
• Találkozót szervezünk a Fővárosi Könyvtári Napok keretén belül a helyi sajtó 

képviselőivel. 
• Hagyományos őszi szakmai látogatásunkon egy nagyvárosi könyvtár működésével 

ismerkedünk. 
• A gyermekkönyvtári munkánkat az MKE Gyerekkönyvtáros Szekciójának 

szakmai tapasztalatai, ötletei segítségével újítjuk, frissítjük, építve arra a kapcsolati 
tőkére, hogy a szekció elnöke régiónk munkatársa. A kerületi pedagógiai 
intézetekkel szorgalmazzuk az együttműködést, példaként használva a 2006-os 
megállapodást a pesterzsébeti PEPI-vel. 

 

7. Egyéb 
 

Pályázatok 
 

A helyi önkormányzati és országos pályázatokon túl keressük az EU-s pályázati lehetőséget.  
 

Képzés, továbbképzés 
• 2007-ben kollégáinkat olyan céltanfolyamokra küldjük, amelyek hasznosulnak a 

mindennapi munkában; hátrányos helyzetű olvasók segítése, konfliktuskezelés, 
mentorképzés. 

• Munkatársainkat inspiráljuk a külföldi ösztöndíjak megpályázására. 
• 2007-ben 3 kolléga folytat felsőfokú tanulmányokat. 
• Egyes témákban továbbra is tartunk régiószintű megbeszéléseket, a témában 

legjáratosabb kollégánk vezetésével 
. 
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8. Rendezvények 
 

Kiemelt rendezvények 
 

- Batthyány Lajosra emlékezünk - Pesterzsébet 
- Kodály Zoltán emlékév -Soroksár 
- Tamási Áronra emlékezünk - Lőrinc 
- Népmese Napja - Kispest 
- FKN keretében: „Miénk itt a tér” – Csepel 
 

Ismétlődő rendezvények 
IX/1.  Living Values – szülői klub  
XVIII/2. Csevegő csütörtök – nyugdíjasoknak  
XVIII/3. Galéria 18 – aktuális kiállítás  
XVIII/3. VilágKépző; VilágKépző Art  
XVIII/3. „Ott vagyunk már?” – kirándulókör  
XVIII/3. Együtt a könyvtárban – családi kézműves 

foglalkozás 
 

XVIII/3. Izgő-mozgó – családi program 
kisgyerekeseknek 

 

XIX/1. Mesefotel  
XIX/1. Nemzetiségi estek  
XIX/3. Kincses Ház  
XX/2. Tipegő  
XX/4 Baba-mama klub  
XXI/1. Kézműves kuckó  
XXI/3. Játszó délelőtt – nyugdíjasoknak  
XXI/3 Játszó délelőtt – babáknak, mamáknak  
XXI/5.  Feng shui  

 

• Könyvtári rendezvényeink részben havi rendszerességgel ismétlődnek, részben 
aktuális eseményekhez kapcsolódnak és a gyerekkönyvtáros kollégák előre elkészített 
témaajánlásainak alapján működnek. 
• A Fővárosi Könyvtári Napokat ebben az évben egy-egy kerületi szintű 
programmal ünnepeljük. 
• Rendezvényeinkről helyi lapokban és a honlapunkon tájékoztatjuk az 
érdeklődőket.  

 38



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Észak-pesti régió 
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1. Kiemelt feladatok 
 

• A IV/1. Király utcai könyvtár - tatarozásához kapcsolódó - szakmai-funkcionális 
átalakítása, a IV/4. sz. könyvtár (Munkásotthon u.) integrációjának előkészítése és 
végrehajtása, 

• A IV/1. Király utcai könyvtár átmeneti kölcsönzési rendjének kialakítása a 
Munkásotthon utcában, 

• Az integrálódó VI. kerületi könyvtárak és a Kertész utcai könyvtár új, egységes 
szolgáltatási rendjének megtervezése, 

• A Terézvárosi Gyermekkönyvtár honlapjának “chat”-tel való bővítése, 
• Honosítatlan állományrészek adatbázisba szervezésének befejezése (idegennyelvű 

állomány, diafilmek, kották, mellékletek), 
• A Dagály utcai könyvtár alapítása 25. év évfordulójának megünneplése, 
• Olvasószervezés (továbbra is): 
- a legkisebbek, az óvodások, a kisiskolások és szüleik körében (IV/1., VI/2.); 
- a kormányzati és a banknegyed aktív dolgozói között (V/2., VII/3.); 
- az integrálódott Mosoly utcai könyvtár körzetében a felnőttek között (a Futár utcai 

lakótelep és az újonnan épülő lakóparkok lakóinak “elérése”). 
 

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

célszerűbb kialakítására (fonotéka), 
•  Szakmai terv az integrálódó VI/1., VI/2. és VII/3. sz. könyvtárak szolgáltatásának 

átalakítására.  
      

Strukturális változások 
 

• A Munkásotthon u. könyvtár (IV/4.) – Király utcai könyvtár (IV/1.) integrálása, 
• Az egymást fedő szolgáltatási területű belvárosi könyvtárak ésszerű integrációjának 

megtervezése. 
       

Üzemszervezés 
 

• Továbbra is szükséges a biztonsági kapuval ellátott könyvtárakban az elavult, rossz 
berendezések cseréje, 

• A Dagály utcai könyvtár új állományvédelmi kapujához demagnetizáló berendezés 
felszerelése, 

• A Dagály utcai könyvtár – többször elhalasztott – külső borításának felújítására. 
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Személyi ellátottság 
 
• Folyamatos a funkciót váltó (integrálódó) és/vagy megszűnő egységek munkatársai új 

munkakörének kidolgozása, 
• A közhasznú foglalkoztatás megváltozott rendjéhez igazodó alkalmaztatási rend 

kidolgozása, 
• Diákok alkalmazásának feltérképezése, 
• Integrálódó könyvtárak személyzeti és szolgáltatási rendjének (szolgáltatási rend és 

munkaerő) kidolgozása. 
 

3.  Technológiai feltételek – tárgyi feltételek 
 

Informatikai fejlesztés 
 
• Továbbra is szorgalmazzuk az ADSL alapú internet kiépítését a XIII/8. Dagály utcai 

könyvtárban, 
• Általánossá tesszük valamennyi egységünkben külső memóriák és / vagy perifériák 

biztonságos csatlakoztatásának lehetőségét,  
• További internetes gépek a használók igénye szerint (XIII/6.), 
• Ingyen elérhető internetes gépek üzembe állítása a térítésmentes online szolgáltatások 

elérésére. 
 

Tárgyi feltételek 
 

• Központi Könyvtárból átirányított önkiszolgáló fénymásolók (kártyás és/vagy 
pénzbedobós) üzembe helyezése a nagyobb forgalmú egységekben (IV/1. Király utcai 
könyvtár, XIII/8. Dagály utcai könyvtár), 

• A Lehel utcai könyvtár (XIII/4.) új kölcsönző-pultjának beállítása, a kölcsönzői tér 
beláthatóságának biztosítása, 

• Zárható táska-tartók telepítése,  
• A CD-re másolás, mentés, írás stb. általánossá tétele, a feltételek megteremtése, 
• További vonalkódolvasók a különböző belső munkák és listakészítések 

felgyorsítására,  
• Szkennerek folyamatos üzembe állítása a tagkönyvtárakba (áthúzódó feladat), 
• Hálózaton kívüli, CD-ROM-os számítógépek üzembe állítása a “kézikönyvek”, 

adattárak, tanuló-programok helyben használatához (XIII/4.), 
• A hatékony levegőcsere érdekében csillárventilátor felszerelése: XIII/7. , 
• A Dagály utcai könyvtár (XIII/8.) állományvédelmi kapujához demagnetizáló 

beszerzése (ismételt feladat). 
 

4. Szakmai feladatok 
 

Gyűjteményszervezés/állományalakítás 
Az állomány alakításánál továbbra is érvényesítjük a területi ellátás elvét, a gyarapításnál - 

tartalmi és formai vonatkozásban egyaránt - alapvető lesz más tagkönyvtárak 
közelsége 

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

- a klasszikus állományrész bővítése a Belvárosi könyvtárban (V/2.); 
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- az integrálódó VI. kerületi és a VII/3. könyvtár AV-dokumentum-
állományának összefésülése, és az ennek megfelelő gyarapítási rend 
kidolgozása  

• Az állomány használatának figyelése a “könyvtörténet” segítségével (Corvina), és az 
ennek megfelelő rendszeres kivonás  

• A papíralapú kézikönyvek lecserélése elektronikus adattárakra 
• Kurrens szépirodalom és népszerű ismeretterjesztő könyvek elektronikus formátumú 

beszerzése – a szolgáltatási reform részeként 
• Az elavult művek folyamatos kivonása, az AV-dokumentumok selejtezése (elsősorban 

a hangkazetta-állomány fokozatos felszámolása) 
• Integráció előtti állományelemzés és –korrekció a IV. kerületben 
• A videó-állományok fokozatos DVD-re történő cseréje 
 
Katalógizálás 

 
• Folytatjuk a nagyobb állományok raktári jel szerinti mélyebb bontását (jelzetelését), 

IV/1.; XIII/8.  
• Folytatjuk a kottaállomány és a diafilmek retrokonverzióját 
• Egységesítjük a különböző téma- és raktári jelzeteket, és ezt regisztráljuk a 

Corvina/opacban 
 
Szolgáltatás 
 
• A fogyatékkal élők részére újabb számítógépes/internetes hozzáférést biztosítunk: V/2. 

Belvárosi Könyvtár; 
• Továbbra is megtartjuk – immár hagyományos – kétnapos használóképzésünket 

közép- és felsőfokú hallgatók részére, a gyerekkönyvtári tudnivalók átadása céljából 
(VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár) 

• A könyvtárból elérhető online adatbázisok, a FSZEK honlapján és az interneten 
elérhető könyvtári szolgáltatások népszerűsítése (helyben és honlapon) 

• Olvasóink minél jobb informálása érdekében a könyvtári honlapok gondozása, 
színesebbé tétele 

• Minél több tagkönyvtárban biztosítjuk a személyi jövedelemadó online bevallási 
lehetőségét, és különböző e-ügyintézéseket 

• A különböző olvasói értesítések (előjegyzés, újdonság, ajánló listák) elektronikus 
továbbításának megszervezése (olvasói adatbázisok kiegészítése e-mail címekkel) 

• “mini office” szolgáltatásra alkalmas számítógép üzembe állítása (XIII/8.) 
• Ismét megkíséreljük az e-book kölcsönzés bevezetésének előkészítését 

(tervtanulmány, piackutatás) 
• A gyermekeknek (is) érdekes CD-ROM-k átirányítása a nagyobb gyermekrészleggel 

rendelkező egységekbe (újrahasznosítás, kivonás előtt) 
• Hangoskönyv-kölcsönzést (CD-lemezen) indítunk további egységekben: XIII/4.; 

XIII/6. 
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5. Gazdálkodás 
 

A 2007. évi csökkenő bevételi terv alapján tovább szükséges szűkíteni kiadási tervünket: 
ésszerű átcsoportosítás, a rovatok felülvizsgálata. 
Felkészülés egy szerényebb munkaerő-gazdálkodásra. 
 
2007-ben megszüntetünk további, nem gazdaságosan kihasznált fénymásolási 
szolgáltatást. 
 
6. Kapcsolatépítés és –tartás feladatai 

 
Lakossági 

 
• Továbbra is helyt adunk különböző civil kezdeményezéseknek, propagálva 

programjaikat (V. kerületi Helytörténeti Társaság; Szemere utcai Polgári Iskola 
Öregdiákjainak baráti köre V/2. különböző XIII. kerületi szervezetek). 

• Az olvasókörök tematikáját kiszélesítve népszerűsítjük könyvtárainkat és növeljük a 
taglétszámot (V/2.; VII/3.). 

• A Kertész utcai könyvtár “Olvassuk újra” c. könyv-népszerűsítő akcióját kiterjesztjük 
az otthonukhoz kötött használókra is, kibővítve a hangoskönyvek propagandájával. 

• Folytatjuk “Olvasó gyermek – olvasó család” című sikeres olvasás- és könyvtár 
népszerűsítő programsorozatunkat (VI/2.). 

• Folytatjuk a “Könyvet házhoz” akciót, továbbra is kihelyezett kölcsönzést bonyolítunk 
az V. kerület két nyugdíjas otthonában.   

• Továbbra is újdonság-értesítők révén szélesíti kapcsolatait olvasóival a Dagály utcai 
könyvtár, valamint a könyvtárban fogadóórát tartó képviselő segítségével népszerűsíti 
szolgáltatásait a lakosság körében 

 
Intézményi – önkormányzati 
 
• Együttműködési megállapodás keretében tervezzük közös munkánkat a VI. Kerületi 

óvodákkal és általános iskolákkal, a TERMA-val és a TERÉZÉNO-val, 
• A tagkönyvtárak egyes programjai szervezésénél továbbra is együttműködünk a 

kerületi közép- és általános iskolákkal, a Pedagógiai Szolgáltató Központokkal: 
Az Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár (XIII/6.) együttműködési szerződés alapján a 
Comenius Iskolai Projektek partnerintézményeként részt vállal oktatási/képzési 
programok lebonyolításában; 

• A fogyatékkal élők életminősége javítása érdekében együttműködünk a 
Káposztásmegyeri Mozgássérült Egyesülettel, az V. Kerületi Nyugdíjasok Otthonával, 
a Kassák Lajos utcai Idősek Klubjával, a TERÉZÉNO-val, 

• Továbbra is bekapcsolódunk a Fészek Klub; Erzsébetvárosi Művelődési Ház; 
Káposztásmegyeri ÁMK; JAMK; Klub Galéria; Máglya-közi művésztelep 
programjaiba, 

• Kapcsolódnak a kerületi önkormányzatok programjaihoz, ünnepeihez és jeles 
napjaihoz (Lipót Napok; Angyalföldi Napok, Angyalföldi Utcabál), 

• 2007-ben is részt veszünk a Múzeumok Majálisán. 
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Szakmai 
 

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

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

 
Média 

 
• A kerületi újságokban és kábeltelevíziókban való általános jelenlét mellett folytatjuk 

rendszeres szolgáltatás-ismertetéseinket 
 
7. Egyéb 

 
Pályázatok 

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

továbbra is kihasználjuk  
• Pályázni kívánunk (NKA, MKE), főleg idősebb használóink részére szervezendő 

előadás-sorozatra “Családok az EU-ban” és/vagy “Korosztályok az EU-ban” címmel 
(XIII/6.) 

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

 
Képzés – továbbképzés 

 
•  Továbbra is feladat a Corvina ajánlati-, igény- és rendelő-listák kezelésének 

rutinszerű elsajátítása, a perlési ügymenet zökkenőmentes bonyolítása 
• Valamennyi munkatársunk elsajátítja a számlázóprogram pontos használatát 
• Corvina- és Internet felhasználói képzések folyamatos szervezése 
• Házi tanfolyamok keretében (VII. és XIII. kerületi könyvtárakban) bővítjük 

munkatársaink számítástechnikai ismereteit (új programok, szkenner, CD-író, 
PowerPoint) 

 
Szakmai programokon való részvétel, ösztöndíjak, tanulmányutak 

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

előadásokat tartanak), képviseltetik magukat a vándorgyűlésen 
• Amennyiben felajánlanak valamilyen külföldi tanulmányutat, részt veszünk rajta 

 
8.  Rendezvény- és programterv 

 
Folyamatos programok: 
• IV/1. Király utcai könyvtár Képzőművészeti kiállítások (havonta) – a II.félévben:IV/4-

ben, 
• IV/1. Király utcai könyvtár Kézműves foglalkozások (havonta) – a II. félévben: IV/4-

ben, 
• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár – kiemelt évfordulók megünneplése internetes 

játékokkal, 
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• VII/3. Kertész utcai könyvtár: Olvasóköri összejövetelek, havonta, 
• VII/3. Kertész utcai könyvtár: T-Nagyi program – I. félév, havonta 1-1 hét, 
• XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár: Állatbarát Klub, havonta  
• XIII/7. Radnóti Miklós Könyvtár: képzőművészeti kiállítások kéthavonta 
• VII/2. Deák Ferenc Könyvtár Szombati játszóház (havonta 3 alkalom) 
• XIII/2. Pannónia utcai könyvtár Könyvtárbemutatók középiskolásoknak 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár Könyvtárhasználati- és bemutató foglalkozások 

 

Január 
  
• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Kerületi Kazinczy Szépkiejtési verseny 
• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Előadás a gyermekkönyvtári munkáról 

pedagógia szakos hallgatóknak 
• XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár: Magyar Kultúra Napja - beszélgetés 

Kölcsey Ferencről és a Himnusz keletkezéséről 
• IV/1. Király utcai könyvtár „Állatbarát szakkör” 
• IV/1. Király utcai könyvtár: T-Nagyi: használó-képzés 
• IV/3. Babits Mihály Könyvtár:   T-Nagyi: használó-képzés 
• VI/1. Andrássy úti könyvtár: Képzőművészeti kiállítás a Terézvárosi Polgári Kör 

tagjainak alkotásaiból 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Ne féljen az egértől – számítógépes felhasználóképzés 

(4 alkalommal) 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: „… nem térkép e táj…” – angyalföldi légi fotókiállítás 

az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény rendezésében 
 

Február  
 

• XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár: Comenius Iskolai Projekt – közös 
rendezvény a Számítástechnikai Általános Iskolával 

• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Fábián Mária festő kiállítása 
• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Könyvtári farsang 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Versmondó verseny általános iskolásoknak – közös 

rendezvény a Pedagógiai Szolgáltató Központtal 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Ne féljen az egértől – számítógépes felhasználóképzés 

(4 alkalommal) 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: „A magam útját jártam” – 200 éve született Batthyány 

Lajos – előadás középiskolásoknak 
 

Március 
 

• XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár: játékos könyvtárismereti foglalkozások a 
gépi katalógus segítségével 

• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Forradalmi hangulat a gyermekkönyvtárban – 
1848 megidézése 
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• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Jó nőnek lenni, jó lánynak lenni – játékos 
könyvtári foglalkozás, életkortól függetlenül 

• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: az Esély Kövessi Erzsébet Szakközépiskola virágkötő 
kiállítása 

• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Prózamondó verseny általános iskolásoknak - közös 
rendezvény a Pedagógiai Szolgáltató Központtal  

• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: „Az olvasó ember” c. fotópályázat meghirdetése 
gyermek és felnőtt kategóriában 

 

Április 
 

• XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár: a Föld Napja – megemlékező foglalkozás 
• VII/2. Deák Ferenc Könyvtár: Dsida Jenő születésének 100. évfordulója – 

szavalóverseny középiskolásoknak 
• IV/4. Babits Könyvtár: Kézműves klub 
• VI/1. Andrássy úti könyvtár: Képzőművészeti kiállítás a Terézvárosi Polgári Kör 

tagjainak alkotásaiból  
• XIII/2. Pannónia utcai könyvtár Képzőművészeti kiállítás 
• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár Kerületi komplex rajzverseny kiállítása 
• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Andersen születésnapjának megünneplése 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Népdaléneklési verseny általános iskolásoknak - közös 

rendezvény a Pedagógiai Szolgáltató Központtal 
 

Május 
 

• XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár: A legkedvesebb utcám, parkom, épületem a 
XIII. kerületben (rajzpályázat meghirdetése) 

• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Tavasz – szerelem. Játékos könyvtári 
foglalkozás mindenkinek 

• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Gyerekhangon – Anyák napi kiállítás és ünnepi 
megemlékezés általános iskolai csoportokkal 

 

Június 
 

• XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár: A XIII. Kerületi Napok alkalmából 
meghirdetett rajzpályázat értékelése, ünnepélyes díjkiosztó 

• IV/4. Babits Könyvtár: Kézműves klub  
• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Ünnepi Könyvhét 
• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Nyári beköszöntő – játékos foglalkozás 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Kerületi Napok rendezvényei 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: „Az én könyvem az én könyvtáramban” – rendhagyó 

könyvbemutató a könyvtár évfordulójához kapcsolódva 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: „Az olvasó ember” – fotókiállítás megnyitása 
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Augusztus 
 

• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Nyári bejáró tábor (1 / 2 hét) 
 

Szeptember 
 

• XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár: A Népmese Napja – Benedek Elek egyik 
meséjének játékos feldolgozása 

• VI/1. Andrássy úti könyvtár: Képzőművészeti kiállítás a Terézvárosi Polgári Kör 
tagjainak alkotásaiból 

• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Az Írásbeliség Világnapja megünneplése (IX.8.) 
• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: A Népmese Napja megünneplése (IX.30.) 
• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Az európai nyelvek napja – játékos nyelvi 

vetélkedő könyvtártagoknak (IX.26.) 
• VII/2. Deák Ferenc Könyvtár: Radványi Géza filmrendező születésének 100. 

évfordulója – filmvetítés-sorozat 
• XIII/8. Dagály könyvtár: Mi van a ládikóban? – A Népmese Napja – vetélkedő alsó 

tagozatosok részére 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár : „Nem mese ez gyermek” – A népmese motivumai – 

előadás középiskolásoknak 
 

Október 
 
• XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár: Állatbarát Klub - Nemzetközi 

Madármegfigyelő világnap Állatok Világnapja rendezvény 
• IV/4. Babits Könyvtár: Kézműves klub  
• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Mit szüretelünk Budapesten? – kézműves 

foglalkozás 
• XIII/2. Pannónia utcai könyvtár: Képzőművészeti kiállítás 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Idősek Világnapja _ Nagymamák alakja az irodalmi 

művekben c. előadás 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Németi Judit festőművész, grafikus kiállítás 
• Fővárosi Könyvtári Napok – régiós rendezvények az évfordulók jegyében 

 

November 
 

• XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár: Márton, Erzsébet, Katalin és András napi 
népszokások  

• VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár: Libák, libák…- Márton-napi foglalkozás 
• VII/2. Deák Ferenc Könyvtár: Kipling száz éve nyerte el az irodalmi Nobel-díjat – 

dramatikus mesefoglalkozás és rajzpályázat 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Szépolvasóverseny általános iskolásoknak - közös 

rendezvény a Pedagógiai Szolgáltató Központtal 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Stekly Zsuzsa tűzzománc kiállítása 
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December 
 

• XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár: Ünnepvárás – karácsonyi és asztali díszek 
készítése 

• VI/1. Andrássy úti könyvtár: Képzőművészeti kiállítás a Terézvárosi Polgári Kör 
tagjainak alkotásaiból 

• VI/2. Terézvárosi gyermekkönyvtár: Karácsonyvárás – kézműves foglalkozás 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Ünnepi készülődés – kézműves foglalkozás (4 

alkalommal) 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Karácsonyi meseház – Molnár Ferenc: A kékszemű c. 

meseregény bemutatása (4 alkalommal) 
• XIII/8. Dagály utcai könyvtár: Ne féljen az egértől – számítógépes felhasználóképzés 

(4 alkalommal 
• XIII/8. Dagály könyvtár: Mikulás a könyvtárban 
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VII. Kelet-pesti régió 
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1. Kiemelt feladatok 
 
• 2007 évben is kiemelt feladatunknak tekintjük a könyvtárhasználat növelését, illetve 

az erre alkalmas könyvtári állomány megteremtését, fenntartását.        Folyamatos 
adatgyűjtés a használókról annak érdekében, hogy a dokumentumok beszerzése, 
valamint a szolgáltatások sokszínűsége kielégítse az olvasói igényeket. 

• Az év meghatározó feladata lesz a Zsókavár utcai létesítendő új könyvtár szak-mai 
előkészítése és az új könyvtár kialakítása. 

- Funkcióterv véglegesítése. 
- Állomány előkészítése, felülvizsgálata. 
- A régi Kontyfa utcai könyvtár felszámolásának előkészítése,eszközök, 

iratok selejtezése. 
 
• Corvina zavartalan működésének biztosítása, a megszerzett ismeretek további 

bővítése, konzultációk, továbbképzések szervezése. 
• Integrálódás a FSZEK gépesített központi szolgáltatásaihoz. 
• Az évek óta sikeres „Használóképző” tanfolyamainkat tovább folytatjuk. 
• Növeljük a „Könyvet Házhoz” programban résztvevő tagkönyvtáraink számát. 
• Gyerekek könyvtárhasználatának fokozása érdekében kézműves délutánok, 

játszóházak szervezése. 
• Új, potenciális olvasói csoportok felkutatása, erőteljesebb marketing és PR. 

tevékenység. 
• Minden vonatkozásban hatékony, a tőlünk telhető legmagasabb színvonalú könyvtári-

információ szolgáltatást szervezünk. 
• Gondoskodunk a folyamatos továbbfejlesztésről, a technikai-technológiai 

megújulásról és munkatársaink ilyen irányú motiválásáról. 
 
2. Szervezetfejlesztés  
 
Hálózatépítés 

 
• A hálózatfejlesztési koncepciónak megfelelően 2007-ben is szeretnénk ha 

folytatódnának a felújítási, átalakítási munkák, melyek során színvonalasabb könyvtári 
szolgáltatásokra, kultúrált, esztétikus könyvtári környezet kialakítására nyílik 
lehetőség. 

• Újpalota központjában létesítendő új könyvtár előmunkálatainak megkezdése, 
állományának előkészítése, az új könyvtár kialakítása és átadása. 

• Eötvös utcai könyvtár részleges integrálása a Zsókavár utcai új könyvtárba, a 
megmaradó könyvtári rész átrendezése, valamint az új helyzetnek megfelelően 
funkciójának, feladatának újragondolása. 

• Megoldásra vár Zugló könyvtári helyzetének rendezése. A XIV. kerületi 
Önkormányzattal együttműködve folyamatosan keressük egy új, nagy könyvtár 
létesítésének lehetőségét. 

• Amennyiben a költségvetési helyzet megengedi, meg kell oldani a Rákosfalva parki 
könyvtár alapterületének megosztását úgy, hogy a könyvtárnak az épület többi részétől 
független, külön bejárata legyen. 

• A Kőbányai Könyvtár egy új, kultúráltabb ruhatár kialakítása szükséges. 
• A Péceli úti könyvtár világítása sem megfelelő, felül kell vizsgálni. 
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Strukturális változások 
 
• A X/4. Kőbányai Könyvtár és a XV/1. Eötvös könyvtárakban bevezetjük a napi 

forgalmi csúcsokhoz alkalmazkodó „csúsztatott” munkarendet. 
• A hatékonyabb szolgálat érdekében, a munkaerő struktúra eltolása a részfoglalkozású 

munkatársak foglalkoztatása felé. 
• A megváltozott körülmények között működő könyvtárak (XV/1.,XV/3.) szolgáltatási 

struktúráját az új lehetőségekhez és igényekhez igazítjuk. 
• Az egyes könyvtárak szolgáltatási struktúrájának felülvizsgálata és a használói 

igényekhez való igazítása, a szükséges módosítások elvégzése. 
 
 
Üzemszervezés 
 
• A hatékonyabb, színvonalasabb munkavégzés érdekében az egyes munkakörök 

tartalmát folyamatosan elemezzük, és a teljesítményeket értékeljük. 
• Tervezzük a kevéssé használt állományrészek tematikus ajánló kiállításait az 

olvasóforgalmi terekben. 
• Erősítjük az olvasók önkiszolgáló tevékenységét mind a műszaki eszközök, mind a 

könyvtár használata terén. 
 
Személyi ellátottság 

 
• Jól képzett, kreatív, felhasználó orientált, szakképzett, elkötelezett, sikerorientált és 

stabil szakembergárda kialakítása. 
• Vezetői utánpótlás megszervezése. 
• Az egyes könyvtárak létszámának, képzettségi struktúrájának szükséges módosítása. 

Amennyiben szükséges, úgy régión belüli áthelyezések. 
• Határozott idejű szerződések rendszeres felülvizsgálata. 
• A központi szolgáltatások kiterjesztéséhez igazodva, az új gyakorlatnak megfelelő 

munkaköri leírásokat készítünk, illetve módosítjuk a régieket. 
• Kereset kiegészítések folyamatos figyelemmel kísérése, amennyiben szükséges, úgy a 

megfelelő korrekciók elvégzése. 
• A létesítendő új Zsókavár utcai könyvtár és ennek kapcsán az Eötvös utcai könyvtár 

létszámhelyzetének felülvizsgálata és rendezése. 
 
 

3. Technológiai feltételek – tárgyi feltételek 
 

Informatikai fejlesztés 
 

• Célunk: fejlett információtechnológia, megfelelő technikai háttérrel, minden 
tagkönyvtárban. 

• A meglévő eszközök, gépek rendszeres karbantartása, szükség szerinti cseréje, újak 
beszerzése. 

• A jobb helykihasználás miatt, a kölcsönzői terekben a régi, tönkrement monitorok 
helyett, lapmonitorok beállítása. 

• Hozzáférések egyszerűsítése, további fejlesztése. 
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• Meg kell teremteni külső memóriák, perifériák biztonságos csatlakozásának 
lehetőségét, követve a használói igényeket. 

 
Tárgyi feltételek 

 
• A minőségibb és biztonságosabb Internet–elérés érdekében térerősítő egység 

beiktatása ahol szükséges. (XVII/2.,  XIV/2.,  XIV/4.) 
• A XVII/2. Péceli úti könyvtár világításának megoldása.  
• Az új létesítendő Zsókavár utcai könyvtár berendezése, számítógépek, technikai – 

műszaki eszközök beszerzése. 
• Folyamatos informatikai fejlesztések biztosítása, hiányzó, tönkrement eszközök 

pótlása a régió tagkönyvtáraiban. 
• A Kőbányai Könyvtárban új, korszerűbb ruhatár kialakítása. 
• Fénymásolók pénzbedobóval való felszerelése és üzembe helyezése a nagyobb 

forgalmú egységekben. 
• Az amortizálódott, régi vonalkód leolvasók cseréje. 

   
4. Szakmai feladatok 
 
Gyűjteményszervezés, állományalakítás 

 
• 2007 évi szerzeményezésünkben is megkülönböztetett figyelmet fordítunk a hátrányos 

helyzetű olvasók igényeinek kielégítésére. (öregbetűs könyvek, hangoskönyvek) 
• Gyarapítási kereteinket az igények és az egyes dokumentumtípusok használói mutatói 

függvényében alakítjuk. 
• Szerzeményezésünkben továbbra is egyensúlyt teremtünk az informatív és 

gyűjteményalapú könyvtári funkció között, figyelembe véve a könyvtárak besorolását 
is. 

• Különgyűjteményeinket (EU., Helytörténet) illetve a folyóiratok rendelését a 
tényleges használói igényekhez igazítjuk.    

• Meg kell fogalmaznunk a Zsókavár és az Eötvös könyvtárak állományát, a tőlük elvárt 
feladatok tükrében. A két könyvtárból csak úgy szabad új kettőst alkotni, ha a valós 
igényeknek megfelelően bontjuk szét az állományokat. 

• Anyagi lehetőségeink szerint a papíralapú kézikönyvek lecserélése elektronikus 
adattárakra. 

• Felülvizsgáljuk tagkönyvtáraink kézikönyvtári állományát. 
• Intenzívebb hangoskönyv gyarapítás, a kisebb tagkönyvtárakban letétek szervezése. 
• Elavult dokumentumok folyamatos kivonása, selejtezése. 
• Az évek óta nem gyarapított AV. dokumentumok felszámolása. 
• AV. dokumentumok leltározása a régió tagkönyvtáraiban. 
 
Katalógizálás 

 
• Az adatbázisban még nem szereplő diafilmek (X/4. állománya) sorsáról a gyűjtőkörök 

kidolgozásával összhangban kell dönteni.   
• Befejezzük a példányok jelzeteinek, témajelölésének pótlását a régió 

tagkönyvtáraiban. 
• A leírási jegyzékeken szereplő példányok folyamatos törlése az adatbázisból. 
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• A korrekt tájékoztatás érdekében, folyamatosan javíttatjuk a Corvina adatbázisban 
szereplő hibás példány-rekordokat. 

• Raktári rend és a gépi katalógus összeegyeztetése. 
• A könnyebb keresés érdekében AV. dokumentumaink leltári számát is láthatóvá 

tesszük a katalógusban használóink számára. 
  

Szolgáltatás 
 

• Elsőrendű cél a kölcsönzési szolgáltatások lehető legnagyobb mértékű automatizálása. 
• Gyűjteményeinket és szolgáltatásainkat a létező és folyamatosan formálódó 

szükségletek és igények szem előtt tartásával alakítjuk. 
• A lehető legszélesebben megvalósítjuk az információhoz való hozzáférést, függetlenül 

annak formai és idő- vagy térbeni megjelenésétől. 
• Segítjük a használókat a hagyományos és újabb információgyűjtési módszerek 

elsajátításában és gyűjteményeink maximális hasznosításában. 
• Minden tekintetben felhasználóbarát, tanulásra, rekreációra ösztönző környezetet 

biztosítunk olvasóinknak. 
• Jövőre is kiemelt figyelmet szentelünk a gyermekolvasóknak. Az egyéni kötődés, a 

személyes foglalkozás az olvasóvá és könyvtárhasználóvá válás feltétele. 
• Folytatódik 2007 évben is a használók képzése, pályázaton nyert támogatásból. (X/4., 

XVI/2., XVII/4.) 
• Könyvet Házhoz program kiszélesítését tervezzük a régió tagkönyvtáraiban a kerületi 

önkormányzatok segítségével. 
• Felülvizsgáljuk fénymásolás-szolgáltatásunkat, a kihasználatlan gépeket bevonjuk, a 

többit pénzbedobóval szereljük fel. 
• Több tagkönyvtárban módosítunk az állomány kihelyezéseken, a használók számára 

áttekinthetőbb elérhetőség érdekében. 
• Használóinkkal való kapcsolattartás és szolgáltatásaink, állományunk jobb 

megismerése érdekében, kiemelt figyelmet fordítunk az Internet-portálon keresztül 
történő tájékoztatásra. 

• A Kelet-pesti régió Hírlevelét bővítjük és folyamatosan szerkesztjük az adott közösség 
lakóihoz szóló híreket, információkat, másutt el nem érhető linkeket. 

• Figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők igényeinek megfelelő, könyvtári 
dokumentumok szolgáltatására.  

 
5. Gazdálkodás 
 
• A régió tervezett összbevétel-kiadás egyensúlyának fenntartása, szükség szerinti 

módosítása. 
• Az éves költségvetési kereteken belül elkészítjük a tagkönyvtárak anyag, eszköz és 

kiegészítő bútor igényeit. 
• Plusz bevételek, források felkutatása. 
• Pályázatokkal és a kerületekkel kötött Együttműködési Szerződésekkel, 

támogatásokkal igyekszünk javítani könyvtáraink állománygyarapítási és működési 
feltételeit. 

• Szponzorok, támogatók felkutatása. 
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6. Kapcsolatépítés és –tartás feladatai 
 
Lakossági 

 
• Kiemelt hangsúlyt kap az újonnan megnyílt Pesti úti könyvtár, ahol alapos és 

következetes propaganda szükséges a könyvtár ismertségének növeléséhez. 
• Folyamatos magas szintű kiszolgálás, szolgáltatásaink széleskörű megismertetése az 

alapja, hogy használóink minket válasszanak.   
• Közép és általános iskolások jelentős számú olvasói réteget képviselnek 

könyvtárainkban, ezért továbbra is tartjuk és bővítjük kapcsolatainkat az iskolákkal. 
• A helyi civil szervezetekkel, intézményekkel széleskörű és kiterjedt kapcsolatokat 

ápolunk. 
• Nagy figyelmet fordítunk a gyerekek olvasási igényének felkeltésére és fejlesztésére. 

Helyt adunk az önszerveződő gyerekkluboknak. 
• Kapcsolattartás új formája az aktuális, élő kerületi honlap és a Kelet-pesti Hírlevél. 
• Minden propaganda eszközt kihasználva szeretnénk eljutni azokhoz is, akik még nem 

kerestek fel minket.  
 
Intézményi – önkormányzati 

 
• A kerületi Önkormányzatokat rendszeresen tájékoztatjuk tevékenységünkről, és a 

Kulturális Bizottságokkal kialakított szakmai és személyes kapcsolatok fenntartására 
törekszünk. 

• Bekapcsolódunk a kerületek kulturális eseményeibe, rendezvényeibe. 
• Együttműködési Megállapodás megkötésére törekszünk a Cigány Kisebbségi 

Önkormányzattal. (VIII. kerület) 
• Célunk a kerületek kulturális, közművelődési, oktatási intézményeivel, kultúrköreivel 

a meglévő jó kapcsolatok ápolása, javítása, közös célok, feladatok megfogalmazása. 
 
Szakmai 

 
• 2007 évben is képviseltetjük régiónkat a FSZEK szakmai bizottságaiban. (Circ, 

Referensz) 
• Részt veszünk a MKE különböző szekcióinak munkájában. 
• Szakmai programokon kollégáink aktívan részt vesznek. 
 
Média 

 
• A kerületi újságokban és a helyi televízióban rendszeres jelenlétre törekszünk, és hírt 

adunk újdonságainkról, programjainkról, szolgáltatásainkról.  
 

7. Egyéb 
 

Pályázatok 
 

• Az NKA, a MKE és a kerületi önkormányzatok által kiírt pályázatok mellett, 
igyekszünk minden olyan pályázati lehetőséget felhasználni, ami szakmai céljaink 
elérését és teljesítését segítik. 
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Képzés – továbbképzés 
 

• A hétéves kötelező továbbképzés keretében, minden képzésre kötelezett kollégánk 
elvégezte a kötelező 120 órás képzést. 

• Egy kollégánk angol nyelvtanfolyamon vesz részt a British Council támogatásával. 
• Corvina konzultációkat szervezünk az Informatikai Osztály közreműködésével. 
• On-line tájékoztatói képzés a szükséges munkaköröknél. 
• Elkészítjük az elkövetkező évek továbbképzési tervét a szakmai elvárásoknak 

megfelelően, kiemelten a nyelvi képzés fontosságára. 
• Két kollégánk kezdi el a siketek jelölő nyelvének elsajátítását. 
• Régión belül szakmai tréningeket szervezünk az olvasók színvonalasabb tájékoztatása 

érdekében. (információ keresési módszerek tanítása) 
  
Szakmai programokon való részvétel 

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

szakmai társaságokban). 
 

8. Rendezvények 
 
• 2007 év kiemelt évfordulóihoz kiállítással és rendezvénnyel kapcsolódnak 

könyvtáraink. (Kodály emlékév, Batthyány Lajos, Szent Erzsébet) 
• Arra törekszünk, hogy könyvtáraink programjai, rendezvényei a lakossággal való 

kapcsolattartást erősítsék. 
 
Havonta ismétlődő rendezvények:  
 
VIII/2. Kálvária Könyvtár  Minden hó második csütörtök - kézműves foglalkozás. 

Minden hó első szerda - olvasási verseny. 
Minden hó utolsó péntek - "Radnóti Miklós Irodalmi Kör" 
Óvodák, iskolák fogadása könyvtárbemutató órán. 
Batthyány-emlékév megünneplése kiállítással, vetélkedővel. 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár  Minden hó második péntek - Őszidő Klub   
Minden hó első csütörtök - Kassák Alkotóművészek  
Társasága Egyesület  
 

XV/4. 
  

Szűcs István u. 45. Csoportos foglalkozások  
Művészeti terápiás foglalkozások  
Egészségklub        
 

 Január  
   
X/3. 
   

Újhegyi Könyvtár  Fakanálbáb készítés – gyermekfoglalkozás 
Újhegyi Olvasókör 
Vendégünk… 
Kőbányai Írók, Költők Asztaltársasága 
 

X/4.    Kőbányai Könyvtár Bod Péter-könyvtárhasználati verseny 
A magyar kultúra napja: jelképeink (ország, címer, zászló) 
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Árpádházi Erzsébet élete - foglalkozás  
Szávoszt Katalin porcelánművész grafikai kiállítása 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár  Farkas Rudolf festőművész tárlata  
 

XIV/2. Bosnyák utcai 
Könyvtár 
 

Batthyány Lajos emlékkiállítás + könyvkiállítás 

XV/1. 
   

Eötvös Könyvtár  Krúdy Kör Irodalmi Délután 
Kovács Imre festőművész kiállítás megnyitója 
 

XVI/2.  Sashalmi Könyvtár Kertvárosi Kávéház 
Kézműves foglalkozás, játszóház 
Internet tanfolyam 
 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár Mesterdetektívek Klubja - interaktív nyomozás gyerekeknek 
 

XVII/4. Rákoskeresztúri 
Könyvtár 
 

Magyar meseillusztrátorok- kiállítás és foglalkozás 

   
 Február  
   
VIII/2.  Kálvária Könyvtár Farsangi álarc-készítés, farsangi mulatság 

 
X/3. 
 
  

Újhegyi Könyvtár Farsangi maszkkészítés – gyermekfoglalkozás 
Valentin-napi meglepetés – gyermekfoglalkozás 
Újhegyi Olvasókör 
Vendégünk… 
Kőbányai Írók, Költők Asztaltársasága 
 

X/4. 
 
  

Kőbányai Könyvtár Farsang (maskarák) 
Kodály városa Kecskemét – diaképes városnézés 
Kovács Tamás grafikusművész emlékkiállítása 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Vasné Katona Hajnalka festőművész kiállítása 
XIV/2 Bosnyák utcai 

Könyvtár 
Farsangi készülődés - óvodás foglalkoztató  
Életünk könyvei - olvasóegylet alakuló ülése 
 

XIV/4. Füredi Könyvtár Bod Péter - könyvtárhasználati verseny 
 

XV/1. 
   

Eötvös Könyvtár  Krúdy Kör Irodalmi Délután - Batthyány Lajosra emlékezünk
Kiállítás megnyitó 
Farsangi álarckészítés 
 

XV/3. 
  

Kontyfa u. 10.  Farsang - gyerekfoglalkozás 

XVI/2.  Sashalmi Könyvtár Kertvárosi Kávéház 
Kézműves foglalkozás: farsangi maszkkészítés; játszóház 
Internet tanfolyam 
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Batthyány Lajosra emlékezünk 
 

XVII/2.
  

Rákoscsabai Könyvtár Gróf Batthyány Lajosra emlékezünk 
Mese-ház 4. : Az animációs mesék forradalma 
 

XVII/4.   Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

Batthyány Lajosra emlékezünk 
Télkergetés – farsangi álarckészítés gyerekeknek 
 

   
 Március  
   
VIII/2.  Kálvária Könyvtár  Csákókészítés, kokárdavarrás 

 
X/3. 
   

Újhegyi Könyvtár  Tavaszi dekoráció – gyermekfoglalkozás 
Kokárdakészítés – gyermekfoglalkozás 
Újhegyi Olvasókör 
Vendégünk… 
Kőbányai Írók, Költők Asztaltársasága 
 

X/4. 
 
 
 
  

Kőbányai Könyvtár Batthyány - emlékév 2007. 
Tabló a gyermekkönyvtárban - Az első önálló magyar 
kormány miniszterelnökének életéről és emlékhelyeiről. 
Art-Teázó - „ A hazaszeretet mártírja” Batthyány Lajos   
190 éve született Arany János – kerületi vetélkedő 
Kerületi szavaló- és prózamondó versenyek  
A víz világnapja (vízi játékok) 
Középkori élet Wartburg várában - játszóház 
Háry János – rendhagyó irodalomóra  
Kiss Gabriella keramikusművész kiállítása 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár  Szendrei Judit tűzzománc kiállítása 
XIV/2. Bosnyák utcai 

Könyvtár 
Kodály emlékkiállítás  
Könyvkiállítás 
Életünk könyvei olvasóegylet havi összejövetele 
 

XIV/4. Füredi Könyvtár Batthyány Lajos emlékév – vetélkedő 
 

XV/1. 
   

Eötvös Könyvtár  Krúdy Kör Irodalmi Délután - Kodály Zoltánra emlékezünk 
Kodály nyomdokain. Népdalgyűjtés, Kodály-totó. 
A ’48-as forradalom emléke - kiállítás megnyitó 
 

XVI/2.  Sashalmi Könyvtár Kertvárosi Kávéház 
Kézműves foglalkozás: kokárda-készítés; játszóház 
Internet tanfolyam 
 

XVII/2.
  

Rákoscsabai Könyvtár In memoriam Kodály Zoltán: ált. iskolai kórusok találkozója 

XVII/4.  Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

190 éve született Arany János- kiállítás. 
Napvirágok – tavaszi képek készítése a csemetefára. 
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 Április  
   

VIII/2.  Kálvária Könyvtár  Vers és prózamondó verseny 
 

X/3.   Újhegyi Könyvtár  Kőbányai Írók, Költők Asztaltársasága 
X/4. 
 
  

Kőbányai Könyvtár Art-Teázó - „Élet Pesten és Budán” a reformkorban. 
Húsvéti játszó - tojásfestés 
Fölszállott a páva - a pávajelképről népdalaink nyomában és  
rajzolás 
Madarász Magdolna grafikus, belsőépítész kiállítása 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár Abonyiné Serbán Lia kő és üvegfestő, számítógépes grafikus  
Kiállítása 
 

XIV/2. Bosnyák utcai 
Könyvtár 

Tavasz van versek, mesék a tavaszról óvodásoknak 
Életünk könyvei olvasóegylet havi összejövetele 
 

XV/1. 
   

Eötvös Könyvtár  Krúdy Kör Irodalmi Délután - könyvbemutató 
Kiállítás megnyitó 
Húsvéti locsoló versgyűjtés, tojásfestő foglalkozás 
Az „Olvassunk együtt” kerületi olvasópályázat döntője 
 

XV/3.  Kontyfa u. 10.  Költészet napja (író - olvasó találkozó) 
 

XVI/2.  Sashalmi Könyvtár Kertvárosi Kávéház 
Kézműves foglalkozás: húsvéti készülődés; játszóház 
Internet tanfolyam 
 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár Húsvéti kirakodóvásár és cserebere 
 

XVII/4.   Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

„Hol a tojás, piros tojás?” – tojásfestés 

   
 Május  
   
VIII/2.  Kálvária Könyvtár Helytörténeti séta a Fiumei úti temetőben 

 
X/3. 
   

Újhegyi Könyvtár Kőbányai Írók, Költők Asztaltársasága 

X/4. 
 
  

Kőbányai Könyvtár Art-Teázó - „Szent Erzsébet legendája”   
A Kőbányai Pedagógia Kabinet szakmai rendezvényei 
Anyák napi ajándékok 
A rózsa jelkép jelentései /könyvtári gyűjtőmunka/ 
Székelyfonó – játszóház 
Molnár Ilcsu István grafikusművész 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár  Molnár Gabriella gobelin kiállítása 
 

XV/1 Eötvös Könyvtár Krúdy Kör Irodalmi Délután: 100 éve született Dsida Jenő 
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   Kiállítás megnyitó 
Anyák Napi üdvözlőkártya készítés 
Szeptemberben én is suliba megyek –  
könyvtárismertető óvodásoknak 
 

XV/4. 
  

Szűcs István u. 45. Pestújhelyi Napok 

XVI/2.  Sashalmi Könyvtár Kézműves foglalkozás; játszóház 
Kertvárosi Kávéház  
100 éve született Dsida Jenő 
Internet tanfolyam 
 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár „Anyák napjára szeretettel” - Anyák napi ajándékkészítés 
XVII/4.  Rákoskeresztúri 

Könyvtár 
100 éve született Dsida Jenő. 
 „Édesanyám rózsafája” – anyák napi műsor 
 

   
 Június  
   
VIII/2.  Kálvária Könyvtár  Elfeledett játékaink 

 
X/4. 
 
  

Kőbányai Könyvtár Art-Teázó - Szent Erzsébet és Szent László a művészetben 
A PIMK gyermekrendezvényei 
A KÖSZI gyermekprogramjainak szakirodalmi ellátása  
Az Önkormányzat Szent László napi utcai rendezvényei 
Szent László napi játszóház 
Szent László, ex -libris kiállítás 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár  Balta Zsuzsanna festőművész bemutatkozása 
 

XV/1. 
   

Eötvös Könyvtár  Krúdy Kör Irodalmi Délután 
Kiállítás megnyitó 
 

XV/3. 
  

Kontyfa u. 10.  Újpalotai Napok rendezvénysorozatán részt veszünk 

XVI/2.  Sashalmi Könyvtár Kézműves foglalkozás; játszóház 
Internet tanfolyam 
 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár KönyvKukac Napok 
 

XVII/4.  Rákoskeresztúri 
Könyvtár 
 

Gyermeknapi álmok – aszfaltrajz verseny. 

   
 Július  
   
VIII/2.  Kálvária Könyvtár  Tízes lista (miért szeretem - miért nem) 

 
X/4. 
 

Kőbányai Könyvtár Szünidő (Unatkozom, mit csináljak?) 
Vilim Katalin festőművész kiállítása 
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XIV/1. Kassák Könyvtár Modla Rózsa Viola naiv művész emlékkiállítása 

 
XV/1. 
   

Eötvös Könyvtár Heti unaloműző szünidei foglalkozások gyerekeknek  

XVI/2.  Sashalmi Könyvtár Kézműves foglalkozások, játszóház a nyári szünetben 
 

XVII/2.
  

Rákoscsabai Könyvtár SZÜNIDEI ŐRÜLET 
LAN-party: Virtuális csetepaté 
 

XVII/4.  Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

Gyermeknapi álmok – aszfaltrajz verseny 

   
 Augusztus  
   
VIII/2.  Kálvária Könyvtár Rajzpályázat könyvélmények alapján 

 
X/4. 
 
  

Kőbányai Könyvtár Igazlátó napok Szent István udvarában 
Kolozsváry Bálint grafikus- és festőművész 

XIV/1. Kassák Könyvtár  Dévényi János és Dévényi Mónika ötvösművészek tárlata 
 

XV/1. 
   

Eötvös Könyvtár Heti unaloműző szünidei foglalkozások gyerekeknek 

XVI/2.  Sashalmi Könyvtár Kézműves foglalkozások, játszóház a nyári szünetben 
 

XVII/2.
  

Rákoscsabai Könyvtár SZÜNIDEI ŐRÜLET 
LAN-Party II: A Birodalom Végveszélyben! 
 

   
 Szeptember  
   
VIII/2.  Kálvária Könyvtár  Érdekes állatokkal való ismerkedés 

 
X/3. 
   

Újhegyi Könyvtár Kőbányai Írók, Költők Asztaltársasága 

X/4. 
 
  

Kőbányai Könyvtár Art-Teázó - Teljes élet nincs zene nélkül” Kodály élete a zene 
tükrében közreműködik: Zsolnay Orsolya  
Takarítási világnap - makett-készítés 
A „rózsacsoda”. - játszóház: táblakép-készítés 
Szöcs Géza grafikusművész kiállítása 
 

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

XIV/2.   Bosnyák utcai 
Könyvtár 
 

Életünk könyvei olvasóegylet havi összejövetele 

XV/1. 
   

Eötvös Könyvtár Krúdy Kör Irodalmi Délután: 110 éve születet Tamási Áron 
Kiállítás megnyitó 
„Itt van az ősz, itt van újra” - foglalkozás ált. iskolásoknak 
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XVI/2.  Sashalmi Könyvtár Kézműves foglalkozás, játszóház 

 
XVII/2.
  

Rákoscsabai Könyvtár Czimra Gyula Alkotói Kör kiállításának megnyitója 

XVII/4   Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

110 éve született Tamási Áron – kiállítás. 
„Közlekedj okosan és figyelmesen” – meghívott előadóval 
 

   
 Október  
   
VIII/2.  Kálvária Könyvtár  Könyvtárhasználati vetélkedő 

 
X/3. 
   

Újhegyi Könyvtár  Bekapcsolódás az „Összefogás a könyvtárakért – összefogás a 
Használókért” országos programba.                                            
Kőbányai Írók, Költők Asztaltársasága 
 

X/4. 
 
  

Kőbányai Könyvtár  Art-Teázó - Kodály-év: Kórus koncert a Budapesti Bartók 
kórus közreműködésével 
Szüreti mulatság - madárijesztő-készítés 
Tóvölgyi Katalin keramikusművész kiállítása 
 

XIV/1. Kassák Könyvtár   Farkas Anett festőművész és Farkas Attila fafaragó 
bemutatkozása 
Vadnay Tünde bábelőadása óvodásoknak 
Író - olvasó találkozó felnőtteknek 
Egyéb manuális foglalkozások, vetélkedők 
 

XIV/2.   Bosnyák utcai 
Könyvtár 
 

Életünk könyvei olvasóegylet havi ülése 

XIV/4.   Füredi Könyvtár  Könyvtári Napok 
 

XV/1. 
   

Eötvös Könyvtár   Krúdy Kör Irodalmi Délután - kiállítás megnyitó. 
Szüret! A szőlőművelés és borkészítés fortélyai gyerekeknek 
 

XV/3. 
  

Kontyfa u. 10.  Őszi gyermekfoglalkozások 

XV/4. 
   

Szűcs István u. 45. Könyvtári Napok 

XVI/2.  Sashalmi Könyvtár  Kertvárosi Kávéház 
Kézműves foglalkozás: szüret; játszóház 
 

XVII/2 . Rákoscsabai Könyvtár „Isteni balhé” - a Jókai Mór Általános Iskola színjátszó 
körének előadása 
 

XVII/4.   Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

„Kedvenc fotóm, kedvenc háziállatomról”- fotókiállítás 
eredményhirdetése az Állatok Világnapja alkalmából 
„Tegye próbára szerencséjét”   
„A kortalan könyvtár” - köszöntjük könyvtárunk legfiatalabb  
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és legidősebb olvasóit 
 

   
 November  
   
VIII/2.  Kálvária Könyvtár   Cigány kulturális nap 

 
X/3. 
   

Újhegyi Könyvtár   Kőbányai Írók, Költők Asztaltársasága 

X/4. 
 
  

Kőbányai Könyvtár  Adventi várakozás (adventi naptár) 
Szent Erzsébet ábrázolása a művészetben /festészet, zene/.  
Szent Erzsébetről a Kőbányai Könyvtárban /bibliográfia  
gyerekeknek/ 
Győrffy Sándor grafikusművész 

XIV/1. Kassák Könyvtár  Szakál Ilona festőművész tárlata 
 

XIV/2.   Bosnyák utcai 
Könyvtár  

Szent Erzsébet emlékév keretében emlékező kiállítás 
Életünk könyvei olvasóegylet havi ülése 
„Jön a Télapó” - Készülődés a Mikulásra 
 

XV/1. 
   

Eötvös Könyvtár  Krúdy Kör Irodalmi Délután 
Kiállítás megnyitó. 
Készüljünk a Halloween partyra – kézműves foglalkozás 
 

XV/3. 
  

Kontyfa u. 10.  Vers- és prózamondó versenyek 

XVI/2.  Sashalmi Könyvtár  Kertvárosi kávéház 
Kézműves foglalkozás; játszóház 
Megemlékezünk Árpádházi Szent Erzsébetről 
 

XVII/2.
  

Rákoscsabai Könyvtár „Most mutasd meg!” – Stand up comedy  

XVII/4.   Rákoskeresztúri 
Könyvtár 
 

800 éve született Árpád-házi Szent Erzsébet – kiállítás 

   
 December  
   
VIII/2.  Kálvária Könyvtár  Készülődés a karácsonyra 

 
X/3. 
   

Újhegyi Könyvtár  Kőbányai zeneiskola adventi koncertje 

X/4. 
 
  

Kőbányai Könyvtár Karácsonyi készülődés (ajándékok, díszek készítése) 
Küzdi András szobrászművész kiállítása 

XIV/1. Kassák Könyvtár  May Mária festőművész kiállítása 
 

XIV/2.   Bosnyák utcai. 
Könyvtár 
 

Karácsonyi kiállítás és könyvválogatás 
Életünk könyvei - olvasóegylet ülése 
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XV/1. 
   

Eötvös Könyvtár  Krúdy Kör Irodalmi Délután - Itt a Mikulás! Vidám irodalmi 
műsor gyerekeknek és felnőtteknek 
Kiállítás megnyitó 
Karácsonyi hagyományok a nagyvilágban. 
Karácsonyfadíszek készítése 
 

XV/3. 
  

Kontyfa u. 10.  Karácsonyi készülődés címmel kézműves foglalkozások 

XVI/2.  Sashalmi Könyvtár Kertvárosi kávéház 
Kézműves foglalkozások mikulásra, karácsonyra készülődve 
Karácsonyi műsor gyerekeknek 
Kamara koncert szervezése Kodály Zoltán emlékére 
 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár „Karácsony angyalai” - készülődés a karácsonyra  
 

XVII/4.   Rákoskeresztúri 
Könyvtár 

125 éve született Kodály Zoltán. 
Karácsonyi készülődés – kézműves foglalkozás gyerekeknek 
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