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MUNKATERV 

 

2010 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  számára a 2010. év céljai és feladatai között prioritást 

élvez a szakmai eredmények megőrzése és a lehetőségek függvényében azok tovább-

fejlesztése, a zavartalan és eredményes könyvtári munka és szolgáltatások biztosítása, a 

pénzügyi stabilitás megtartása.  

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy az elmúlt években (2006, 2007, 2009) 

jelentősen csökkentek a támogatások. Az említett három évben összesen 255 millió forinttal 

kapott kevesebbet az intézmény. Ez a tendencia folytatódik 2010-ben is, hiszen a tervek 

szerint 81 millió forinttal csökken a támogatás. Így összesen 336 millió forinttal kevesebb 

felhasználható összeg áll rendelkezésünkre 2005-höz képest. Tisztában vagyunk azzal, hogy a 

csökkenés több összetevő eredménye, de ez a folyamat valós kényszerintézkedésekre készteti 

az intézményt. Nem véletlen, hogy 2008-ban a fejlesztési koncepcióban több szervezeti, 

működési változást jeleztünk, amelyet a gazdasági válság hatása csak tovább sürgetett. Éppen 

ezért a FSZEK előtt az eddigi eredményeinek megőrzése és továbbfejlesztése lehet a kitűzött 

cél és a minőségi szolgáltatás.  

 

Az év kiemelt feladatai 

 

 Jelentős változást jelent az a terv, amely szerint közintézményből közintézetté alakul 

át a FSZEK. Ez azt jelenti, hogy az eddigi működés, gazdálkodás terén nagyobb 

önállóságot és nagyobb felelősséget kapunk. Az előkészületek megkezdődtek, a 

törvényi feltételek rendelkezésre állnak. Az intézmény mutatói megfelelnek a törvényi 

előírásnak. Kezdeményezzük az Alapító Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat 

és a Kollektív Szerződés módosítását. 

 A 2008-2013 időtartamra érvényes stratégiai terv időarányos részének megvalósítása. 

 A régiós szerkezetváltás előkészítése: a cél a meglevő tagkönyvtárak a régiókban 

arányos erőforrásokkal rendelkezzenek. Egyeztetések, döntések (Intézeti Tanács, 

KKDSZ, Közalkalmazotti Tanács, régiós fórumok) Július 1-től a jelenlegi négy régió 

helyett három régió. Ehhez SZMSZ módosítás, pályázati kiírás szükséges. 

 A minőségbiztosítás részeként a szolgáltatások fejlesztése, az ehhez kapcsolódó 

személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások hatékony felhasználása.  

      A nyitvatartási idő igazítása a könyvtárhasználók igényeihez.  

 Kiemelt feladat a Társadalmi Megújulás Operatív Programnak (TÁMOP) vállalt 

feladatainak időarányos megvalósítása.  

 A könyvtár szolgáltatásának folyamatos és zökkenőmentes biztosítása, 

működőképesség megőrzése. 

 A kiegyensúlyozott gazdálkodás tovább folytatása. 

 A könyvtári portál megújítása és szerkezeti átalakítása. 

 Az év jelentős évfordulóiról való méltó megemlékezések és részvétel a könyvtári 

szakma országos programjaiban. A FSZEK vállalta a 2010-es Internet Fiesta országos 

megszervezését. 

 Kiemelten foglalkozunk a média megjelenésekkel. 

 Együttműködés folytatása az oktatási intézmények könyvtáraival. 
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Hálózatfejlesztés 

 

A tagkönyvtári hálózat átalakítása a megfelelő ütemterv szerint folyik 2002 óta. Ebben az 

évben megvalósul két könyvtár rekonstrukciója: 

 

 A XXI/5. Vénusz utcai könyvtár - átadása 2010. II. negyedévében várható. 

 XIII/4. Lehel utcai könyvtár - a felújítás kezdete 2010. 

 Külön terv szerint néhány könyvtár kisebb felújítása, energia-racionalizálása. 

 

Kiemelt feladat a VI. kerületben a tervezett Csengery utcai épület átvétele, tervezése, a 

beruházás előkészítése. Itt helyezzük el a VI/1.,VI/2.,VII/3. könyvtárakat. A beruházás 

befejezése 2012-re várható, addig a VI/1. könyvtár a meglevő másik két épületben szolgáltat. 

2010-ben a XI. kerületi Önkormányzatnak átadásra kerül a XI/4. könyvtár. Ennek tervezett 

ideje: 2010. március 1. 

Integráljuk a III/1. könyvtárat a III/7. Krúdy Gyula Könyvtárba. 

Jelenleg nem látunk megoldást a XI/5. Etele úti könyvtár - a BMK-val közös épület - 

rekonstrukciójára, mivel a kerület változtatási tilalmat rendelt el a területre. Emiatt nem 

tudtunk élni az elmúlt év pályázati lehetőségével. 

2002 óta nem sikerült a feltételek és a döntések hiánya miatt a Millenáris Parkban 

megvalósítani az új Tudástárat és Virtuális könyvtárat. 

 

Központi szolgáltatások 

 

Informatika 

Alapfeladat a könyvtár informatikai rendszere zavartalan működésének biztosítása, amely 

magában foglalja a központi szolgáltatásokat biztosító szervergépek üzemeltetését, azok 

folyamatos karbantartását, hatékony együttműködést és kapcsolattartást a távfelügyeletet adó 

cégekkel. A biztonságos használathoz a géppark folyamatos cseréjét biztosítjuk és új 

számítógépek beállításával a hozzáférési helyek számát növeljük. Külön figyelmet fordítunk a 

jogtiszta szoftverek használatának és a folyamatos vírusvédelemnek. 

Tervezzük további wifi pontok létesítését, a tagkönyvtárakban elkülönített hálózatok (VLAN) 

felállítását, központi iktató, dokumentumkezelő és ügykövető rendszer bevezetését, a Corvina 

másodlagos szerver bővítését, a tesztadatbázis újraépítését, valamint új szoftverek és azok új 

verzióinak tesztelését, beszerzését. 

 

Szerzeményezés és feldolgozás 

A központi szerzeményezés és feldolgozás a teljes könyvtári hálózatban történő zökke-

nőmentes működtetése a legfontosabb feladat. Ennek érdekében alapvető fontosságú a 

folyamatos és ellenőrzött gyűjteményszervezési, katalogizálási, állománygazdálkodással 

összefüggő feladatok elvégzése, a dokumentumok tartalmi és formai feltárása, a retrospektív 

feldolgozások, adatbázis építés és javítás. Ahhoz, hogy a gazdaságosságnak és a keretek 

maximális felhasználásának érvényt tudjunk szerezni szükséges a pénzügyi keretek napi 

pontossággal való követése, csakúgy, mint a különböző egyéb szerzeményezési forrás, 

pályázat felkutatása. 

Ennek az évnek az egyik célkitűzése az egységes, tagkönyvtárakra történő gyűjtőköri 

szabályzat elkészítése is. 

 

 

 



 4 

Gazdálkodás 

 

A kedvezőtlen gazdasági körülmények alól könyvtárunk sem tudja magát kivonni. 

Intézményünknek 2010-ben szigorú és következetes pénzügypolitikát kell folytatni ahhoz, 

hogy az eddigi működési színvonal megőrizhető és fenntartható legyen. Folyamatosan 

figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, hogy új, külső források bevonásával 

megteremtsük az anyagi lehetőségeket fejlesztéseinkhez és az intézmény programjaihoz. 

Drasztikus szolgáltatás csökkentést nem tervezünk. 

 

Humán politika 

 

A könyvtártól elvárt magasszintű szolgáltatást csak olyan munkatársak nyújthatnak, akik 

maguk is képzettek, tájékozottak és folyamatos képzéssel, önképzéssel mind újabb és több 

információ és tudás megszerzésére törekszenek.  

Intézményünk számára kedvezőtlen fordulat 2010-ben a hétéves továbbképzés forráshiány 

miatti felfüggesztése, ami a képzési lehetőség teljes megszűnését jelenti. Mindezek ellenére a 

lehetőségekhez képest támogatni kívánunk minden olyan kezdeményezést, pályázatot, 

amelyek révén kollegáink szakmai továbbképzésben részesülhetnek. 

2010-ben is tervezzük - immár második alkalommal - a segédkönyvtáros-képző, felsőfokú 

szakképesítést nyújtó OKJ-s tanfolyamunk elindítását. A képzés befejezése átnyúlik 2011. 

évre. 

Ebben az évben létszámcsökkentést nem tervezünk, még a régiók strukturális megváltoztatása 

következményeként sem. A munkaerő jobb kihasználása, a racionálisabb munkaerő 

gazdálkodás, a természetes fluktuáció - a nyugdíjba vonuló, kilépő - figyelembe vételével, 

hatékony munkaszervezéssel, valamint közhasznú munkaerők igénybevételével oldjuk meg a 

felmerülő létszámproblémákat.  

A FSZEK az intézményi szakszervezettel egyeztetve 2010-ben minden jogosult munkatársa 

számára, az egyéni igényeiknek megfelelően - a számukra legoptimálisabb összetételben – 

72 000 Ft értékben biztosít a cafeteria rendszerén belül béren kívüli juttatást. 

 

Kapcsolatok 

 

Intézményünk célja a könyvtárhasználók megszólítása, aminek hangsúlyos eleme a 

partnerközpontúság. Törekszünk egy dinamikusan fejlődő közkönyvtári rendszer kialakítására 

és fenntartására, amely a XXI. század olvasói-használói igények kielégítésére képes, és segíti 

az innovatív, versenyképes és tudatos környezet kialakítását. Ennek érdekében komplex 

kapcsolati rendszert építünk és működtetünk évek óta, amely magában foglalja mind a 

lakossági, mind az intézményi kapcsolatokat, a hazai és a nemzetközi együttműködés 

megvalósulását. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy intézményünk, és egyénileg a 

munkatársaink is részt vegyenek könyvtárszakmai szervezetekben, fórumokon, 

együttműködjenek társintézményekkel és társszervekkel, önkormányzatokkal, civil 

szervezetekkel és egyéb közösségi kezdeményezésekkel annak érdekében, hogy a könyvtár, 

mint a kultúra közvetítés megkerülhetetlen intézménye funkcióját minél eredményesebben 

betöltse. 

Könyvtárunk szolgáltatásai és eseményei népszerűsítéséhez az elérhető összes módot és 

reklámhordozó eszközt igénybe vesszük, a hagyományostól a legmodernebbekig, a direkttől 

az indirektig. Az év egyik fontos feladata az igen népszerű és nagy látogatottsággal bíró 

honlapunk korszerűsítése illetve teljes megújítása, bővítése. 
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Rendezvények – programok 

 

A széleskörű könyvtári szolgáltatások mellett a 2010. év is gazdag programválasztékot ígér a 

könyvtárba ellátogatók számára. 

A TÁMOP Klikkelj az olvasásra! - kampánya, az Internet Fiesta és ebben az évben a 

családokat megszólító Országos Könyvtári Napok programjai első helyen szerepelnek a 

rendezvények sorában. Ismét részt veszünk a Sziget Fesztivál programjában. Hagyománynak 

számít, hogy megünnepeljük az év jelentős évfordulóit, megtartjuk az emlékévek 

megemlékezéseit - 2010 Erkel, Széchényi, Chopin, Schumann emlékéve. 

Az egész könyvtári hálózatra érvényes az a megállapítás, hogy évi több száz rendezvény és 

program megtartásával intézményünk vezető kulturális és művelődési színhellyé vált az évek 

során, ahová nemcsak a könyvtári szolgáltatásokért érdemes ellátogatni. Az elkövetkező 

időszakokban is meg akarjuk őrizni ezt a kultúratámogató és közvetítő szerepet, amit a 

lehetőségek függvényében fejleszteni, színesíteni valamint bővíteni kívánunk. Fenn kívánjuk 

tartani a könyvtárakban már működő közösségeket, folytatni akarjuk a már futó 

programsorozatainkat, kiállítások szervezését, irodalmi eseményekre, estekre, író -olvasó 

találkozóra, könyvbemutatókra hívjuk látogatóinkat, versenyeket, pályázatokat hirdetünk, 

külön rendezvényeket tartunk a különböző korosztályoknak az óvodásoktól a nyugdíjasokig. 

A használóképző tanfolyamok folytatólagos tartásával pedig, a könyvtárlátogatók számító-

gépes ismereteit bővítjük.  

Bekapcsolódunk és közösen tartunk lokális rendezvényeket, legyen az iskolai, társszervezeti, 

civil szervezettel közös vagy kerületi. 

A rendezvényeink látogatottsága és népszerűsége - mint eddig is - nagymértékben hozzájárul 

intézményünk sikeres és eredményes működéséhez. 

 

 

 

Budapest, 2010. március 22. 

 

 

 

 

                                       dr. Fodor Péter 

                                            főigazgató 
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Szerzeményezési és feldolgozó osztály 

 

Kiemelt feladatok 

 

 A központi beszerzés működtetése. 

 A periodika modul (JavaSER) könyvtári hálózatban történő működtetésében 

segítségnyújtás és tevékeny részvétel.  Megrendelés, sémák, számok felvétele, 

reklamáció központilag az SZFO-n, érkeztetés, napi nyilvántartás, folyóirat kölcsönzés 

a tagkönyvtárakban. 

 A Corvina rendszer katalogizálási-, katalógus-, szerzeményezési, és periodika modul-

jainak működésével kapcsolatos hibák feltárása, új verziók tesztelése, bevezetése, 

alkalmazása. Új indexek kialakítása. 

 Részvétel a statisztikai modul kialakításában, tesztelésében. 

 TÁMOP pályázattal kapcsolatos feladatok, adatbázisok konverziója: tenderkiírás 

segítése, konverzió előkészítés, áttöltés tesztelése, a konverzióból adódó adatbázis 

javító munkák: authorityk egységesítése, duplum rekordok kiszűrése, rekordok 

összevonása. 

 A bibliográfiai rekordok exportja-importja lehetőségeinek megvizsgálása, lehetőség 

szerinti rekordletöltések (KELLO, MOKKA, LC). 

 Szépirodalmi gyűjtemények analitikus feltárásának folytatása, klasszikusok 

gyűjteményes kötetben megjelent műveinek feldolgozásával. 

 Szakbibliográfiák számára analitikus rekordok készítése, máshol létrehozott rekordok 

szakmai ellenőrzése. 

 Idegen nyelvű szociológiai szerzői gyűjtemények analitikus feltárásának elkezdése. 

 A tárgyi feltárás korszerű alapokra helyezése: köztaurusz betöltése, használatának 

bevezetése.  

 A Budapest Gyűjtemény képkatalógusának konverziós munkáiban részvétel, meta- 

adatok létrehozása helyismereti dokumentumokról. 

 A könyvtár gyűjtő- és szolgáltatási körébe tartozó digitalizált dokumentumok 

katalogizálása, a referensz bizottság javaslatainak figyelembe vételével. 

 Részvétel a Corvinát használó könyvtárak munkamegbeszélésein, vitafórumain. 

 Részvétel a MOKKA és az ODR feldolgozással kapcsolatos munkáiban. 

 A távmunka lehetőségeinek kidolgozása a szerzeményezési és feldolgozó munka 

területén. 

 A könyvtár képviselete szakmai fórumokon. 

 Szakmai pályázatok figyelemmel kisérése, pályázatokon való részvétel. 

 Közbeszerzések előkészítése, folyóiratok, könyvek közbeszerzése. 

 Közbeszerzések teljesítésének folyamatos ellenőrzése, reklamáció készítése, küldése, 

kötbér érvényesítése. 

 Részvétel a könyvtár kezelési és ügyviteli szabályzatának kidolgozásában 

együttműködés szakmai bizottságokkal (CIRC-, referensz– bizottság, fejlesztési 

munkacsoport). 
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Gyűjteményszervezés - Katalogizálás 

 

1. Gyűjteményszervezés 

 

A gyűjtőköri szabályzatok véglegesítése, egységes – tagkönyvtárakra lebontott - a gyűjtőköri 

szabályzat létrehozása. A helyismereti gyűjtemények szerepének tisztázása a gyűjtőkörben. 

A beszerzésben kiemelt területek: 

 hátrányos helyzetű olvasók számára beszerezhető dokumentumok (hangoskönyvek, 

öregbetűs könyvek) értelmi fogyatékosok számára használható könyvek, 

 Európai Uniós gyűjtemények fejlesztése, 

 digitális dokumentumok számának növelése, állományvédelem-, az egyes 

dokumentumok egyidejű hozzáférésének növelése érdekében, illetve hagyományos 

adattárak, lexikonok leváltása digitális formával, 

 DVD filmek beszerzése videó filmek helyett, 

 a könyvtár rendelt folyóiratcímeinek felülvizsgálása a gyűjtőkör és a használói 

igények figyelembe vételével.  

 

Állományelemzés, állománygazdálkodás, állományvédelem  

 Állomány- és forgalomelemzések készítése időszakosan, az állomány, valamint egyes 

példányok kihasználtságának mérésére, az így nyert adatok felhasználása a 

gyarapításban és tervszerű csökkentésben. 

 Hiánylisták, kártérített dokumentumok listái, előjegyzési listák alapján dezideráta 

jegyzékek összeállítása a pótlandó művekről. A pótlást a régi KESZ állományából, 

más könyvtárak állományából (állománygazdálkodás) és vásárlással oldjuk meg, 

lehetőség szerint a digitalizált változat megvásárlásával (e-book). 

 Folytatjuk a történeti állományrészek átvizsgálását, a fölöslegessé vált példányok kivonását, a 

példányok felajánlását magyar és külföldi könyvtáraknak. 

 Folytatjuk a könyvtár könyvállományának szisztematikusan átvizsgálását az új gyűjtőköri 

szabályzat szellemében, az elavult és selejt példányokat töröljük, a fölös példányokat 

felajánljuk a FSZEK tagkönyvtárainak, illetve kivonás után a magyar és külföldi 

könyvtáraknak. 

 AV - dokumentumok selejtezése (elsősorban a hangkazetta-állomány, és videofilm állomány 

fokozatos felszámolása). 

 Állományvédelem érdekében a szükséges mértékben köttetjük a könyveket és 

folyóiratokat. 

 

Keretkezelés 

 

 Javaslatot teszünk a dokumentum beszerzési keret hatékonyabb és ellenőrizhetőbb 

felhasználására, a bevételek rugalmasabb visszaforgatására az állománybeszerzésben. 

 A szerzeményezési modulban a keretösszegeket - az igényeknek és az év közbeni 

bevételeknek megfelelően – módosítjuk. 

 



 8 

 

Állomány-nyilvántartás 

 

 Az állomány gyarapodásáról és csökkenéséről központi nyilvántartásokat vezetünk 

(csoportos nyilvántartás, Corvina példánytár). 

 A mellékletek szerepeltetése a katalógusban és/vagy példánytárban. 

 Az állományból törlés munkafolyamat központi ellenőrzése, törlések jóváhagyása a 

központosított állomány-nyilvántartásnak megfelelően. 

 A honosítatlan állományrészek példányainak rögzítése az adatbázisban, (bakelit 

lemezek, kották, mikrofilmek, diafilmek) kb. 3000 példány. 

 

Központi beszerzés, törlés 

 

 A magyar nyelvű könyvek beszerzésében a közbeszerzési pályázat nyertesétől heti 

rendszerességgel fogadjuk az ajánlati listákat, ha szükséges kiegészítjük a kínálatot. 

 A kiválasztás forrásainak biztosítása idegen nyelvű kiadványok esetében. 

 Minden dokumentumtípusra kiterjedően az igényeknek megfelelő példányszám 

beszerzése. 

 A beszerzett dokumentumok érkeztetése, állományba vétele. 

 Az állományba vett dokumentumok szerelése és átadása az igényhelyeknek. 

 A fenti munka hatékonyságának növelése érdekében folyamatos kapcsolattartás a 

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 részvétel, 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-ban kialakított állománygazdálkodás koordinálása. 

 

Tervszámok: 

            hagyományos dokumentum beszerzés kb. 70.000 példány 

            nem hagyományos dokumentum beszerzés kb. 20 ezer példány 

 16.000- féle dokumentum megrendelése 

 650- féle folyóirat beszerzése 2.600 példányban 

 törlés az állományból kb. 150.000 példány 

 

2. Katalogizálás 

 

Kurrens feldolgozás - formai feltárás 

 

 A FSZEK teljes gyűjtőkörébe illő, illetve bármely tagkönyvtár állományába vett 

dokumentumok folyamatos és gyors formai feldolgozása. 

 A központi könyvtár állományába kerülő speciális (vállalati irodalom, szürke iro-

dalom), valamint az idegen nyelvű könyvek formai feltárása. 



 9 

 Távoli hozzáférésű elektronikus dokumentumok feldolgozása a KÜSZ-ben megha-

tározottan, illetve URL címek rögzítése. 

 Az AV dokumentumok esetében a formai feltárás és tárgyszavazás. 

 

Kurrens feldolgozás - tartalmi feltárás 

 

Központi feldolgozásra érkező valamennyi új dokumentum formai és tartalmi feltárása, 

tervszámok: 

Könyv, kotta, térkép:   kb. 12.000 cím 

AV dokumentum:    kb.   3.000 cím 

 

Analitikus feldolgozás 

 

 szépirodalmi (kurrens + kiemelt) szerzői gyűjtemények retrospektív feltárása 3500 

rekord, 

 szakirodalmi tanulmányok, cikkek (gyűjtemények számára) kb. 4500 rekord, 

 idegennyelvű szociológiai szerzői gyűjtemények – előzetes kijelölés alapján, 

 zenei tárgyú cikkek – előzetes kijelölés alapján.  

 

Retrospektív feldolgozás, adatbázis javítás 

 

   Az adatbázisból hiányzó, honosításra váró dokumentumok feldolgozása: Zenei 

           gyűjtemény Cd-i, Fekete doboz videofilmjei, LP lemezek tagkönyvtárakból, 

           összesen kb. 2-3.000 ezer cím. 

   Az LP állomány selejtezése és behasonlítása után döntés a feldolgozásról. 

   Adatbázis folyamatos és rendszeres karbantartása, javítása: 

− A különféle okokból többször rögzített tételek összevonása, 

− A korábban rögzített többkötetes rekordok meghatározott csoportjának 

rekordkapcsolatossá alakítása, példányok áthelyezésével, 

− Példány nélkülii ind-es rekordok törlésének folytatása és befejezése, 

− A 2008-as validálásból kimaradt rekordok javítása kb. 3000 rekord, 

− Authorityk egységesítése, gondozása, 

− Háttér adatbázisból felesleges, hibás authorityk törlése (csak az új katalogizálási 

modul bevezetése után lett rá lehetőség). 

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

           feladatait, tervszámok: 5000 kotta, céduláról rekord kiegészítés leadott igények   

           alapján: 3000. 
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Informatikai Osztály 

 

Kiemelt feladatok 

 

 A TÁMOP 3.2.4 pályázat keretében tervezett feladatok informatikai támogatása. 

 A biztonságos távhasználat kialakítása, amely lehetővé teszi a hagyományos és az 

elektronikus tartalmak egységes kezelését, az elektronikus szolgáltatások bővítését, a 

digitális könyvtári szolgáltatások integrálását egy felületre. 

 A Windows legújabb verziójára történő átállás kidolgozása, mely a tartományi 

rendszer felülvizsgálatát, és a távmenedzsment új alapokra helyezését jelenti. 

 A Corvina integrált könyvtári rendszer és a weboldal fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok menedzselése. 

1. Informatikai háttér biztosítása 

 Informatikai költségterv készítése, 

 Informatikai szabályzatok, katasztrófaterv aktualizálása, 

 Az Internet szolgáltatói szerződés felülvizsgálata és a másodlagos útvonal 

megteremtése, 

 A tagkönyvtárakban elkülönített hálózatok (VLAN) felállítása, további wifi pontos 

létesítése, 

 A felújításra és integrálásra kerülő tagkönyvtárakban az informatikai háttér 

biztosítása, együttműködve a Műszaki osztállyal, 

 A Corvina másodlagos szerver bővítése, a tesztadatbázis újraépítése, 

 A GI informatikai rendszerének szakmai támogatása, javaslattétel a fejlesztésekre, 

 Központi iktató, dokumentumkezelő és ügykövető rendszer bevezetése,  

 Új szoftverek és azok új verzióinak tesztelése, beszerzése, használatának betanítása. 

2. A FSZEK informatikai rendszerének üzemeltetése 

 A központi szolgáltatásokat biztosító szervergépek üzemeltetése, folyamatos 

karbantartása, kapcsolattartás a távfelügyeletet adó cégekkel (SZTAKI, NIIFI, e-

Corvina, InstantWeb, SciNetwork, Piksys) 

- IP-telefónia támogatása, 

- Compargo-Asterisk online adatforgalom menedzselése,  

- Pin-kódos adatkarbantartások, telefonálások rendszeres központi lekérdezése. 

 Szerverek üzemeltetése, mentések, archiválások 

- Központi tartományi és SMS szerver, 

- Sun elsődleges és másodlagos szerver, 

- Adatbázis-szerverek, 

- Tagkönyvtárakban elhelyezett tartományi szerverek, 

- Levelező-szerver,  

 Elektronikus levelezőlisták karbantartása 

- Belső levelezőlisták: fszekinfo, circ, referens, honlap, régiós listák (Központi 

Könyvtár, Buda, Délpest, Északpest, Keletpest, Főigazgatói, SZFO), állomány, 

fejlesztés, minőségfejlesztés, vagyonnyilatkozat;  

- Külső levelezőlisták: használóképzés, asszisztens, corvina, zenei rendezvények,  

- Üzemeltetői levelezőlisták: tűzfal, honlap, Sztaki-net.  
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 Hardverpark gondozása 

- Új számítógépek konfigurálása, üzembe helyezése, operációs rendszerek, irodai 

szoftvercsomagok és kliens-programok telepítése,  

- A szolgáltatási pontokon használt géppark felülvizsgálata, bővítése, 

- 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 

- Lokális hálózatok karbantartása, együttműködés a Műszaki osztállyal, 

- A 2003-2004 folyamán beszerzett számítógépek bővítése memóriával, 

- Szoftverek új verzióinak telepítése, olvasói és irodai munkahelyek karbantartása. 

 A könyvtárak nyitvatartási idejében 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. 

 Informatikai közbeszerzések szakmai menedzselése közbeszerzési szakértő 

alkalmazásával. 

3. Könyvtár-informatikai feladatok végzése 

 A szakmai munkacsoportok – kölcsönzési, referens, honlap, fejlesztési, - 

munkájának koordinálása, 

 A Corvina integrált könyvtári rendszer működtetése 

- A Corvina új verzióinak tesztelése, használatuk bevezetése, 

- Tesztkönyvtárként javaslattétel a fejlesztésekre, részvétel a hibafeltáró 

folyamatokban, egyeztetéseken, kapcsolattartás a fejlesztőkkel, 

- Jogosultsági rendszer gondozása, egységesítése, 

- Online tartalomszolgáltatás integrálása a Corvinába, 

- Elektronikus dokumentumokra vonatkozó kölcsönzési politika kialakítása, 

- A könyvtárközi kölcsönzés integrálása a Corvina alá, 

- Webopac fejlesztése a web2.0 eszközeivel: olvasók által igénybe vehető online 

szolgáltatások bővítése (előjegyzés, késedelemre figyelmeztetés, táv-beiratkozás, 

online tartalom kölcsönzése, 

- Tartalmi feltárás korszerű alapokra helyezése: köztaurusz használatának 

támogatása, 

- A periodika modul használatának bevezetése a tagkönyvtárakban, 

- A MOKKA és ODR adatbázisokkal történő adatcsere biztosítása, 

adatkarbantartások, 

- Textarban épített önálló adatbázisok - helyismeretei-, irodalmi-, szociológiai, képi, 

közhasznú –konverziójának menedzselése. 

 A tájékoztatási rendszer egységessé tétele, integrálásuk a portál felületére 

- Az online elérhető ingyenes és előfizetett adatbázisok integrálása egységes 

felületre, 

- A portál fejlesztésével kapcsolatos feladatok menedzselése (web2.0 eszközei: blog, 

távoktatás), 
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- Online szolgáltatásfejlesztés a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb 

kielégítése céljából, 

- E-olvasótermekben - kisebb tagkönyvtárakban e-olvasói gépeken, - nyújtott 

szolgáltatások bővítése, az országos rendszerekhez való csatlakozás és az 

ügyfélkapu használatának támogatása (magyarorszag.hu). 

4. Jogtiszta szoftverek használata 

 Egységes szoftverhasználat támogatása rendszerkövetési szerződésekkel, 

kapcsolattartás a fejlesztő cégekkel: corvina, portál, tűzfal, iktató, 

 Központi vírusvédelem, spam- és tartalomszűrés menedzselése, verziókövetés, 

 Nyílt forráskódú (Open Source) alkalmazások bevezetése. 

5. Oktatás, továbbképzés 

 Az osztály munkatársainak részvétele továbbképzéseken, tanfolyamokon, új 

informatikai lehetőségek feltérképezése, bevezetésére javaslatok kidolgozása, 

 A munkatársak távoktatási keretben működő képzésének kialakítása, tanfolyamok 

oktatási segédleteinek és online tesztek biztosítása (TÁMOP függvénye), 

 A FSZEK Központi Könyvtár és hálózati tagkönyvtárakban szolgálatot teljesítő 

könyvtárosok számára folyamatos képzés- továbbképzés szervezése az egységes 

szolgáltatási rend támogatására és a szoftverek új verzióinak megismertetésére, 

 Az Oktatóteremben szervezett egyéb informatikai jellegű tanfolyamok támogatása. 

6. Országos szakmai egyesületek munkájának támogatása 

 A MOKKA és ODR informatikai szakbizottságok munkájában részvétel, 

 A Corvina fejlesztések koordinálása országos szinten, 

 A FSZEK képviselete a HungarNet egyesületben, 

 A FSZEK képviselete informatikai témájú fórumokon, 

 A szakma megismertetése a FSZEK informatikai szakmai tevékenységével. 
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Központi Könyvtár  

 

 Kiemelt feladatok 

 

 Tevékenyen részt veszünk az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás 

Operatív Program Tudásdepó-Express pályázati támogatásával (TÁMOP 

3.2.4./1/KMR-2009-0007) futó FSZEK könyvtári projekt - „Tudásdepó Expressz. 

Önnek is foglaltunk helyet!”, továbbiakban TÁMOP projekt - megvalósításában, a 

2010. évi ütemezés szerint. Ennek részeként befejezzük a Corvina rendszer, a FSZEK 

portál fejlesztési igényeihez kapcsolódó specifikálási feladatokat, továbbá részt 

veszünk a szolgáltatás-, az olvasásfejlesztési és az oktatási alprojektek részletes 

projektterveinek kidolgozásában és megvalósításában, a projekt vezetőség tagjaként a 

lebonyolítás irányításában. 

 A TÁMOP projekt könyvtártechnológiai fejlesztéseiben – távszolgáltatások, digitális 

archívum, elektronikus dokumentumok forgalmazása, FSZEK internet-portál 

megújítása, WEB 2.0-ás alkalmazások – részt veszünk. 

    A használóképzésben a TÁMOP projekt részeként differenciált 

foglalkozássorozatokat indítunk az internet-használat, a könyvtárhasználat, az 

információs források megismertetetése érdekében az idősebb korosztály, a 

munkaerőpiacon hátránnyal induló lakossági csoportok és az iskolai képzésben 

résztvevők számára. 

 A TÁMOP projekt olvasáskultúra fejlesztési alprojektje keretében iskoláskorú 

gyerekek és szüleik számára médiaismeretei foglalkozássorozatot, állami gondozott 

tizenévesek és a gondozásból kikerült fiatal felnőttek számára olvasásfejlesztési 

tréninget szervezünk hátrányos helyzetű fiatalok számára. 

 A TÁMOP projekt szolgáltatásfejlesztési alprojektje keretében fejlesztjük 

távszolgáltatásainkat, mentori szolgálatot szervezünk hátrányos helyzetű fiatalok 

számára, a zenei művelődést, zeneoktatást és zenei nevelést támogató WEB 

alkalmazást készítünk, bővítjük internetes portáloldalaink informativitását. 

 2010-ben folytatjuk a könyvtár olvasótáborának bővítését, különös tekintettel az 

ifjúsági és a gyermek korosztályokra, a többszörösen hátrányos helyzetű állami 

gondozott fiatalok, valamint a munkaerőpiacon hátránnyal induló társadalmi 

csoportokra.   

 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. 

2010-ben Erkel Ferencre és a reformkorra, a nemzeti romantika korszakára 

emlékezünk. 

 Az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel együttműködve részt veszünk az internet 

Fiesta és az őszi könyvtári napok –„Könyvtárak összefogása a társadalomért”- 

országos rendezvénysorozatának megrendezésében.  

 A lehetőségekhez mérten részt veszünk a könyvtár számára bemutatkozási lehetőséget 

nyújtó, nagyobb tömegeket megmozgató fesztiválokon, rendezvényeken, kisebb 

intézményi programokon. Szolgáltatásaink alkalmi kitelepítésével, bemutatkozó 
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slideshow-val, reklámanyagokkal ismertetjük meg a könyvtár szolgáltatásait 

potenciális olvasóinkkal. 

 Könyvtárunk intézményi és média kapcsolatait tovább bővítjük. Együttműködő 

partnerként továbbra is részt veszünk a lakosságot közvetlenül érintő fejlesztési 

projektben. Nemzetközi szakmai kapcsolatainkat – svéd, olasz – ápoljuk és újabb 

kapcsolatok-, szakmai együttműködés kialakítására törekszünk. 

 

 2. Szervezeti és személyzeti fejlesztés  

Szervezetfejlesztés 

 Folyamatosan elemezzük a munkaszervezet hatékonyságát. A könyvtári szolgáltatások 

színvonalának emelése, a gazdaságos üzemeltetés érdekében - a könyvtár-technológiai 

fejlesztések szem előtt tartásával - megtesszük a szükséges korrekciós lépéseket, 

feladatkörök átcsoportosítását, az egyes könyvtári ellátási funkciók racionális 

fenntartásával. 

 A Központi Könyvtár szervezeti és személyzeti struktúrájának szükség szerinti – külső 

körülmények hatására bekövetkező - további módosítását elvégezzük. E feladat 

kiterjed a feladatkörök átcsoportosítására, a könyvtártechnológiai fejlesztésekhez 

igazodó, csoport szintű szervezeti módosítások megvalósítására. 

 A csökkenő humán erőforrás hatékony kihasználása érdekében a fejlesztési- és 

operatív feladatok elvégzése érdekében fokozott szerepet szánunk horizontális 

munkaszervezésnek, az egyes részlegek munkatársaiból egy-egy feladatra szervezett 

teamek munkájának.  

 Az önkéntes munkára elsősorban könyvtári szakvégzettséggel rendelkezők 

alkalmazására törekszünk.   

 A könyvtár szolgáltatási teljesítőképességének megőrzése érdekében lépéseket teszünk 

a nagyobb arányú önkéntes munka szervezetbe illesztése érdekében. 

Üzemszervezés 

 2010-ben is folyamatosan vizsgáljuk 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.  

 A gyakran kölcsönzött raktári dokumentumok körét évente felülvizsgáljuk. A gyakran 

keresett példányokat a szabadpolcon helyezzük el. Az időszakosan keresett – kötelező 

irodalom, sláger könyvek – állományok nem keresett többletpéldányait könnyen 

mobilizálható tápraktári rendszerben kezeljük. 

 A könyvtári üzem folyamatosságának biztosítása érdekében a rendelkezésre álló 

személyzetet szükség szerint mobilizáljuk a szolgálati pontok és az egyes feladatok 

további ideiglenes, illetve végleges átcsoportosításával. 

 

 3. Technológiai fejlesztés 

 A TÁMOP projekten belül a Központi Könyvtár kitüntetett feladata a technológiai 

fejlesztésekben a felhasználói oldal képviselete: specifikációk elkészítése, az új 
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rendszer tesztelése, a rendszer adaptálása és a bevezetés előkészítése. 

 A Corvina rendszer e-dokumentumok kezelését és előállítását támogató modulja 

alkalmas lesz a FSZEK Digitális Archívuma kialakítására. A digitális 

tartalomszolgáltatást támogatja a dokumentumokra és felhasználókra vonatkozó 

jogosultsági rendszer. Fontos feladatunk a már rendelkezésre álló e-dokumentumok 

feltöltésének és leíró adataik rögzítésének előkészítése. 

 A Corvina távszolgáltatások – internetes előjegyzés, hosszabbítás, távbeiratkozás, 

virtuális olvasójegy, elektronikus dokumentumok kölcsönzése – bővítésének feltétele 

az olvasói autentikációs modul kifejlesztése és bevezetése. 

 A Corvina katalógus interneten elérhető WEB-es modulja, valamint a  FSZEK 

internetes portál megújítása az interaktivitás, forrásmegosztás, közösségi felhasználás 

jegyében történik a TÁMOP projekt keretében, a WEB 2.0 technológia sokrétű 

alkalmazásával. 

 A TÁMOP projekt részeként irodalmi, szociológiai, várostörténeti szakirodalmi 

adatbázisaink anyaga – közel 400 ezer bibliográfiai rekord és a hozzájuk tartozó 

authority rekordok - teljes egészében konvertálásra kerül a Corvina rendszerbe. A 

szakirodalmi visszakeresés így olvasóink számára leegyszerűsödik, egy helyen, egy 

szisztéma szerint történő kereséssel jutnak a számukra fontos információkhoz. 

 A TÁMOP projekt keretén belül elkezdjük egy digitalizált kép- és hanganyaggal 

illusztrált, nép- és világzenei információkat tartalmazó ismeretterjesztő online WEB 

alkalmazás fejlesztését.   

 ODR szolgáltatóként a könyvtárközi szolgáltatások fejlesztése – digitális 

dokumentumok továbbítása – szintén a TÁMOP projekt része. Az alkalmazás 

kialakítása során más ODR szolgáltató könyvtárak bevonásával a technológia országos 

szolgáltató rendszerbe történő illesztését elvégezzük. 

 Az egységes tárgyi feltáró rendszer kialakítását folytatjuk. A KÖZTAURUSZ aktuális 

tárgyszókészletét betöltjük a Corvina rendszerbe és megkezdjük használatát.  

 Lépéseket teszünk a közvetített online szolgáltatások távhasználati lehetőségeinek 

kiteljesítése érdekében. Beiratkozott olvasóink a FSZEK szerverén történő azonosítás 

után távolról – otthonról, más közösségi információs kapukon keresztül használhassák 

valamennyi adatbázisunkat. 

 A Corvina- és az internetes portál megújuló szolgáltatási rendszerén alapuló egységes 

könyvtári technológia következetes használatát a Kezelési és ügyviteli szabályzat 

biztosítja. Folyamatos karbantartásában, új részeinek kidolgozásában tevékenyen részt 

veszünk. 

 A FSZEK fejlesztési munkáit támogató munkacsoportok (Fejlesztési-, CIRC-, 

Referensz munkacsoport) valamint a TÁMOP projekt megvalósítását irányító vezetői 

testület szervezésében és munkáiban tevékenyen részt veszünk.  

 

 4. Szakmai feladatok 

Gyűjteményszervezés 

 A Központi Könyvtár gyűjtőköri szabályzatát a FSZEK gyűjtőköri szabályzata 

részeként átdolgozzuk, amennyiben arra sor kerül. 
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 A zenei részleg gyűjtési gyakorlatának korszerűsítését folytatjuk. A képző intézmények 

igényeinek ismertében nagyobb példányban szerzünk be a zenei oktatás szintjeinek 

megfelelő oktatási segédletként használható kottákat, hanganyagokat. Tovább bővítjük a 

gyűjtést a népzene, a dzsessz, a világzene és a „klasszikus” pop-, rock zene terén, a 

zeneművészet teljes palettájának bemutatása irányába. 

 A szerzeményezés során továbbra is kiemelt hangsúlyt kap a hátrányos helyzetű 

olvasóink számára beszerezhető művek és dokumentumtípusok beszerzése 

(hangoskönyvek, értelmi fogyatékosok számára használható könyvek), csak úgy, mint 

a digitális dokumentumok bővülő gyarapítási lehetőségeinek kihasználására. A Zenei 

gyűjtemény állománya braille kottákkal bővül a Vakok Intézetével történő 

együttműködés kertében.  

 A szerzeményezési arányokat az igények és lehetőségek figyelembe vételével 

erőteljesen elmozdítjuk a digitális dokumentumok beszerzése felé. Folytatjuk az 

állományvédelmi szempontból fontos könyvek szisztematikus digitalizálását. 

 Önkéntesek alkalmazásával tervezzük bővíteni a TÁMOP projekt keretében végzendő 

adatbázis-bővítés során Corvinába kerülő 10.000 leíró rekordhoz tartozó képek 

digitális állományát.  

 A gyarapítási keret felhasználását az igényeknek megfelelően tovább módosítjuk. Az 

egyes példányok forgalmának nyomon követése alapján rendszeres állomány- és 

forgalomelemzést végzünk, a keretfelosztást hangsúlyosan az olvasói igényekhez 

igazítjuk, a gyűjteményi igények figyelembevételével. 

 Európai Uniós könyv-, folyóirat- és e-dokumentumgyűjteményünket fejlesztjük a 

Magyar Külügyminisztérium, angol nyelvű kortárs irodalmi- és angol nyelvoktató 

csomag gyűjteményünket a British Council támogatásával. 

 Hiánylisták, kártérített dokumentumok listáit, előjegyzési listák alapján sort kerítünk a 

hiányzó művek pótlása. Törekszünk a digitalizált változat megvásárlására (e-book), 

internetes elérhetőség esetén a Corvina katalógusban rögzítjük az URL címet.  

 A FSZEK állománygazdálkodása keretében rendszeresen átkérjük a más 

tagkönyvtárban feleslegessé vált, a Központi Könyvtár olvasói számára fontos 

könyveket és egyéb dokumentumpéldányokat.  

 Tovább folytatjuk a könyvtár állományunk átvizsgálását, és körültekintő, gondos 

mérlegelés nyomán a fölöslegessé vált példányok selejtezését, a példányok felajánlását 

magyar és külföldi könyvtáraknak. A selejtezési szempontok alapján leválogatjuk az 

elavult, feleslegessé vált vagy tönkrement példányokat és végrehajtjuk a selejtezést. 

 Tervezzük a Zrínyi utcai külső raktár állományának teljes átvizsgálását, a megtartandó 

példányok raktári áthelyezését, a feleslegessé vált állomány selejtezését. 

 A csökkenő kereslet miatt folytatjuk videó gyűjteményünk nagyarányú selejtezését. A 

klasszikus-, illetve DVD változatban még nem hozzáférhető anyag megtartása mellett. 

 Folytatjuk a Kottatár szisztematikus átvizsgálását, a sérült, hiányos kották selejtezését. 

 A nyári zárva tartás alatt elvégezzük a már szokásossá váló rendkívüli 

állományellenőrzést a Böngészde és a Szabadpolc termeiben és néhány nagy forgalmú 

olvasóteremben. A katalógus pontosítása végett a hiányzó dokumentumok jelölése 

elengedhetetlen. 
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 2010-ben sor kerül az audiovizuális információhordozók soron lévő állomány-

ellenőrzésére. 

 Az állomány fizikai állapotának fenntartása érdekében a szükséges mértékben 

köttetjük a könyveket és folyóiratokat. Régi, értékes kiadványaink restaurálását 

pályázati támogatással folytatjuk. Prioritás kap a kisnyomtatványok restauráltatása. 

 Fotógyűjteményünk fejlesztése érdekében tervszerű városkép-fotóztatási programot 

indítunk.  

Katalogizálás 

 A Corvina katalógus gondozásában együttműködünk a Szerzeményezési és feldolgozó 

osztállyal. Folytatjuk a rendszerben tárolt folyóirat állományunk példányadatait 

felülvizsgáljuk, kiegészítjük, pontosítjuk (évfolyam, év). 

 A retrospektív konverzió teljes és korrekt befejezése érdekében a TÁMOP projekten 

keretében a Corvina rendszerben „rövid tétel” formájában meglévő rekordok egy része 

kiegészítésre kerül. Részt veszünk a feladat menedzselésében, a rekordállomány 

kiválasztásában, a munka ellenőrzésében. 

 A szakbibliográfiák retrospektív ciklusainak Corvinába konvertálása után megkezdjük 

az adatok ellenőrzését és adaptálását a konzisztens Corvina adatbázis kialakítása 

érdekében. 

 Folytatjuk a bibliográfiák retrospektív ciklusainak pótlási munkáit, a szociológiai 

bibliográfia rekordjainak kiegészítését a teljes szövegű dokumentum elérhetőségek 

biztosítására (digitális változat helyben, URL cím). 

 Megkezdjük a KÖZTAURUSZ használatát a szakirodalmi bibliográfiai tételek 

tartalmi feltárása terén és a régi tárgyszavak lecserélését a KÖZTAURUSZ 

deszkriptoraira. 

 Folytatjuk a különgyűjtemények anyagának feldolgozását; így régi könyvgyűjtemény 

„rövid-rekordjainak” kiegészítését, a Plakát- és kisnyomtatványtár-, valamint a Fotótár 

feldolgozási restanciáinak felszámolását. 

 Folytatjuk a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó, interneten elérhető tájékoztató források és 

digitalizált dokumentumok katalogizálását (linkgyűjtemény gondozása, Corvina 

hivatkozás). 

Szolgáltatások 

 A TÁMOP projekt keretében részt veszünk valamennyi szolgáltatásfejlesztési 

alprojekt tervezési, sepcifikálási és tesztelési munkájában. Az év második felében 

megkezdjük az elkészült fejlesztésekre alapozott szolgáltatások elindítását, többek 

között az elektronikus dokumentumok szolgáltató rendszerét, új távkommunikációs 

szolgáltatásokat (beiratkozás, előjegyzés, kölcsönzés, távtanulás stb.). 

Részt veszünk a könyvtár internetes portálja továbbfejlesztésében, megkezdjük 

interaktív verziójának tartalmi feltöltését és üzemeltetését.  

 Tovább fejlesztjük és gondozzuk tematikus - gyerek, tini, senior – alportáljainkat. 

 A TÁMOP projekt keretében használóképző foglalkozássorozatot - internethasználat, 

könyvtárhasználat, e-ügyintézés – tartunk szépkorúak, a munkaerőpiaci problémákkal 

küzdő, valamint fogyatékos - látás- és hallássérült - olvasóink számára.  
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Szintén a TÁMOP projekt keretében folytatjuk orientációs foglalkozásainkat - WEB 

2.0-ás alkalmazások, online információkeresés, adatbázis bemutatók – a középiskolás 

korosztály, valamint egyetemisták és kutatók számára Célunk minél több iskola 

bevonása, az évi rendszerességgel tartott bemutatókon felmenő rendszerben, 

valamennyi tanuló részvétele. 

 A TÁMOP olvasásfejlesztési alprojektje keretében olvasásfejlesztő programok 

indítását tervezzük. Médiaismereti foglalkozássorozatot dogozunk külső szakértők és 

az UNESCO BME Információs Társadalom Trendkutató Központ bevonásával 

iskoláskorú gyerekek és szülők számára. A foglalkozássorozat lebonyolítására három 

helyszínen, a Központi Könyvtárban és további két tagkönyvtárban kerül sor. A 

FSZEK portálon tematikus oldalakat információs blokkot hozunk létre a  

A TÁMOP projekt keretében „Beszéljünk róla” olvasásfejlesztési tréninget dolgozunk 

ki állami gondozott tizenévesek és gondozásból kikerült fiatal felnőttek számára. A 

programot neves esztéták, támogató pedagógusok és pszihológusok segítségével 

bonyolítjuk le. 

 Ugyan e célcsoport számára mentori szolgálatot szervezünk szociális munkás és 

speciális képzésben részt vett könyvtárosok közreműködésével. Tematikus 

információs alportált fejlesztünk a célcsoport és támogatóik - szociális intézmények, 

szociális munkások, pedagógusok – számára. A projekt megvalósításában a Szociális 

Innovációs Alapítvány, számos szakértő és több támogató intézmény vesz részt. 

 A Nagy KUL-TÚRA program keretében 2009-ben kidolgozott tematikus – törökkori 

Magyarország története, írás- és könyvtörténet - könyvtári órák sorozatát folytatjuk 

2010-ben Mintegy 300 budapesti és vidéki iskolás ismeri meg könyvtárunkat az 

Oktatási Minisztérium közreműködésével. Munkánk során együttműködünk a Magyar 

Nemzeti Múzeummal és a Szépművészeti Múzeummal. 

 Folytatjuk sikeres gyerekprogramjainkat (könyvtári órák, gyerekfoglalkozások, 

játékos vetélkedők, pályázatok). A Gyermekportál szolgáltatásait színesítjük, az 

olvasást népszerűsítő interaktív játékokkal, érdekességekkel. 

 Folytatjuk sikeres, a legkisebbek számára indított játékos zenei programsorozatunkat a 

Zenei gyűjteményben, továbbá a nagyobbak körében népszerű jazz- és világzene 

foglalkozásokat. 

 A TÁMOP projekt keretében zenei szolgáltatásainkat bővítjük a zenei művelődést, 

zeneoktatást és zenei nevelést támogató nép- és világzenei WEB alkalmazás 

elkészítésével. Az alprojecktet többek között az MTA Zenetudományi Intézete, az 

ELTE Ének-zenei Tanszék, valamint szakértők közreműködésével valósítjuk meg. 

 Fejlesztjük Európai Uniós információs szolgáltatásainkat és folytatjuk tájékoztató 

rendezvénysorozatunkat a Magyar Külügyminisztérium támogatásával. 

 Az erőteljes olvasói igényre adott válaszként bővítjük az intenretszolgáltatást, a Wi-Fi 

szolgáltat bővítésével. 

 

  5. Gazdálkodás – tárgyi feltétek 

Gazdálkodás 

 Részlegesen önálló gazdálkodás keretében továbbra is törekszünk a költségvetés reális 
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tervezésére, pénzforgalmi bevételeink növelésére. Ennek érdekében szakmai 

szolgáltatásaink minőségi - gyors, pontos, szakszerű – javítására, új, piacképes 

szolgáltatások kialakítására. 

 Fotószolgálatunkat a könyvtár vállalkozási tevékenységének körébe vonjuk, egyúttal 

bővítjük a „Születésnapi összeállítások” konstrukcióval.  

 Kezdeményezzük a Budapest Gyűjtemény állományára alapozva értékesíthető 

könyvtári kiadványok – képeslapok, albumok, emblémás jegyzettömb stb. – kiadását 

és forgalmazását. 

 Az anyagi erőforrások biztosítására minden lehetséges módon pályázunk, kiemelten a 

digitalizálási pályázatokon. Partnereket keresünk közös pályázatok lebonyolításához. 

Továbbra is részt veszünk az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatain.  

 Intenzívebben folytatjuk az előző években egyre sikeresebben felfutó szponzori 

támogatások megszerzésére irányuló tevékenységünket, mind cégek, mind egyének 

felé. 

Tárgyi feltételrendszer javítása 

 A Központi Könyvtár épületei és berendezései állagának megóvása érdekében a 

karbantartási munkák rendszeres elvégeztetését a Műszaki- és az Üzemfenntartási 

osztály közreműködésével folytatjuk.  

 Az informatikai és reprográfiai eszközök legelavultabb, amortizálódott darabjait a 

lehetőségek szerint lecseréljük, a gépparkot bővítjük. A Zenei gyűjteményben 

látássérültek számára fontos, kottadigitalizálásra alkalmas eszközök beszerzését 

tervezzük pályázati támogatással. 

 Továbbra is szorgalmazzuk az állomány védelmét szolgáló rendszer megfelelő 

továbbfejlesztését, az áruvédelmi kapurendszer és a biztonsági kamera-rendszer 

további bővítését. 

 Az élőmunka felszabadítását lehetővé tevő gépesítés és az olvasók öntevékeny 

könyvtárhasználatának elősegítése jegyében tovább szorgalmazzuk önkiszolgáló 

rendszerű kölcsönző-gépek beállítását, amely egyúttal technológiai váltást – RFID 

rendszer - is jelent. Reális és gazdaságos vásárlási/lízingelési konstrukciót, pályázati 

lehetőséget keresünk tervünk megvalósításához. 

 A Budapest Gyűjtemény részére olvasóállvány beszerzését tervezzük. 

 A leamortizálódott bútorzat – székek, polcok – folyamatos karbantartatását, szükség 

esetén cseréjét elvégeztetjük. 

 

 6. Kapcsolatépítés 

 Intézményi kapcsolatrendszerünk bővítése folyamatosan kiemelt feladat. 2010-ben ez 

a tevékenység kiemelten a TÁMOP projekt végrehajtásával összefüggésben valósul 

meg. 

 Együttműködő partnereink az egyes részprojektek megvalósításában többek között a 

Szociális Innovációs Alapítvány, több szociális intézmény, az UNESCO BME 

Információs Társadalom Trendkutató Központ, a Szegedi Egyetem 

Könyvtártudományi Tanszéke, az MTA Zenetudományi Intézete, az ELTE Ének-zenei 
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Tanszéke, a Bartók Konzervatórium. 

 Kiemelten ápoljuk és építjük kapcsolatainkat Budapest középiskoláival, 

gyermekintézményeivel. A személyes kapcsolatok kialakításával, pedagógus kollégák 

közreműködésével hatékonyabban informálhatjuk a tanulókat és szüleiket 

szolgáltatásainkról, a könyvtár használat lehetőségeiről, sikeresebben bevonhatjuk 

őket programjainkba, ezáltal olvasótáborunk tagjaivá válhatnak. 

 Ápoljuk hagyományosan kialakult intézményi kapcsolatainkat, elsősorban közös 

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

Francia Intézettel, az IBBY-vel és a Fővárosi Pedagógia Intézettel. A Nagy KUL-

TÚRA program keretében együttműködünk a Magyar Nemzeti Múzeummal és a 

Szépművészeti Múzeummal. 

 Folytatjuk az együttműködést a Magyar Külügyminisztériummal közös Uniós 

tájékoztató programunkat. 

 Ápoljuk felsőoktatási kapcsolatainkat, 2010-ben is részt veszünk az egyetemek által 

szervezett Könyvtári napon. 

 Közös szakmai feladatok megoldásával ápoljuk szakmai kapcsolatainkat. A 

helyismereti-, helytörténettel foglalkozó szervezetek mellett jó kapcsolatokat ápolunk 

a szociológia és a helytörténet területén működő szakmai szervezetekkel. 

 Korábban kialakult médiakapcsolatainkat ápoljuk. A TÁMOP projekt informatikai és 

szolgáltatásfejlesztéseiről rendszeresen hírt adunk az országos és a helyi – józsefvárosi 

és budapesti – lapokban. Megkeressük azokat a lakosság által ismert, közkedvelt 

műsorokat, amelyek alkalmasak új könyvtári szolgáltatásaink bemutatására. 

 Az elmúlt évek tapasztalatairól, szakmai munkánkról az intenzívebben számolunk be a 

szaksajtó hasábjain, szakmai konferenciákon, helyi tanácskozásokon. 

 

 7. Egyéb 

Kiadói szerkesztő tevékenység 

 A Budapest Gyűjtemény munkatársai rendszeresen részt vesznek a FSZEK kiadói-

szerkesztői munkájában. 

Pályázatok 

 Kiemelt feladatunk az év folyamán a könyvtár számára hasznosítható Európai Uniós 

források és pályázatok és projektek feltérképezése, lehetőségeink szerinti részvétel a 

pályázatokon. A TÁMOP projekt részletes tervének kidolgozásában és 

lebonyolításában aktívan részt veszünk. 

 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. 
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Képzés, továbbképzés 

 A TÁMOP projekt adta lehetőségeken belül folytatjuk munkatársaink nyelvi és 

szakmai továbbképzését. Így többen részt vesznek személyre szóló információs 

szolgáltatások, elektronikus dokumentumok kezelése, internetes könyvtári 

marketingképzésben, angol és német szaknyelvi tanfolyamokon. 

 A Zenei gyűjtemény munkatársai számára szükséges továbbképzési lehetőségek 

hiányosságára megoldást keresünk, kezdeményezzük a zenei könyvtárosok 

továbbképzési rendszerének felújítását. 

 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. 

Részvétel szakmai programokon, ösztöndíjak, tanulmányutak 

 Munkatársaink továbbra is részt vesznek a meghirdetésre kerülő szakmai 

konferenciákon és tanácskozásokon, mint hallgatóság, vagy mint felkért előadók 

beszámolnak könyvtárunk szakmai munkájáról. 

 Könyvtárosaink a meghirdetésre kerülő külföldi ösztöndíjakat érdeklődési körüknek és 

nyelvtudásuknak megfelelően megpályázzák, a FSZEK nemzetközi kapcsolatai révén 

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

 

   8. Rendezvények és programok 

 Tevékenyen részt veszünk a TÁMOP projekt olvasáskultúra fejlesztésére irányuló 

alprojektje részleteinek kidolgozásában és megvalósításában.  

 A „Klikkelj az olvasásra!” olvasásnépszerűsítő kampány kidolgozásában és 

lebonyolításában szintén tevékenyen részt veszünk. 

 A „Családi szombatok” rendezvénysorozat keretében több rendezvényi napon tartunk 

a Gyerekkönyvtár és a Böngészde közreműködésével. A felnőttek részére szervezett 

programok mellett kicsik számára gyermekprogramot (könyvbemutató, mesedélután, 

kézműves foglalkozás) 

 Folytatjuk várostörténeti kiállítás-, valamint zenetörténeti előadás- és 

koncertsorozatunkat. 

 Kiemelt programként részt veszünk az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel 

közösen szervezendő tematikus őszi programsorozat - Könyvtárak összefogása a 

társadalomért – lebonyolításában. Tervbe vett rendezvénysorozatát – konferencia, 

kiállítások, koncertek, ismeretterjesztő előadások, játékos foglalkozások - pályázati és 

szponzori támogatással rendezzük meg. 

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

tudományos konferenciákat, kiállításokat szervezünk. Szintén hagyomány a decemberi 

gyermekkönyvhéten megrendezendő gyermekirodalmi konferencia megszervezése az 

IBBY-vel közösen. 

 Folytatjuk sikeres irodalmi sorozatunkat, a Teadélután klasszikusokkal előadásait. 
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 Zenei gyűjteményünkben az iskolások és a kisgyermekek részére tervezünk 

ismeretterjesztő zenei program- és koncertsorozat bővítését tervezzük 

 A könyvtár kiállítóhelységének - Kisgaléria – hagyományosan kialakult programjait 

felülvizsgáljuk, törekszünk a koncepcionális és tematikus megújításra. 

 Könyvtáron belüli, személyes részvételt igénylő programjainkat a portálon futó 

programokkal összhangban szervezzük. 
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Budai régió 

 

 

Kiemelt feladatok 

 

A 2010-ben – a nehéz gazdasági helyzet ellenére – nemcsak meglévő szolgáltatásaink 

szinten tartására törekszünk, hanem a Társadalmi Megújulás Operatív Programnak 

köszönhetően fejlesztésekre is lehetőségünk van  

A TÁMOP a FSZEK egészének sok feladatot ad, nagymértékben meghatározza a 

tennivalókat. A projekt megvalósításában részt vállalnak a budai régió munkatársai is. 

A régiót leginkább érintő fejlesztések, programok: 

 

 A könyvtári portál megújítása és szerkezeti átalakítása, ami nem elsősorban 

arculatváltást jelent, hanem – a sok egyéb mellett – az otthonról elérhető 

szolgáltatások fejlesztését is. Megvalósulása után mindenkinek meg kell ismerkednie 

az új lehetőségekkel és ezekkel meg kell ismertetnie a könyvtárak használóit is. 

 A TÁMOP nagy hangsúlyt fektet az olvasáskultúrára:  

- Az értő olvasást középpontba helyező „Családi szombatok” rendezvénysorozat 

keretében az év folyamán a régió négy könyvtára (III/5., XI/5., XII/1., XXII/3.) három 

alkalommal kínál változatos programot minden korosztálynak. 

- A kerületi önkormányzatokkal együttműködve színes, tartalmas napközis tábori 

programokat tartanak a nyári szünidőben a III/5., XI/5., XII/1., XXII/3. könyvtárak. 

 

1.   Szervezeti és szakmai fejlesztési feladatok 

 

Hálózatfejlesztés 

 

 2010-ben a XI. kerületi Önkormányzatnak átadásra kerül a XI/4. könyvtár  

 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.  

      Integráljuk a III/1. könyvtárat a III/7. Krúdy Gyula Könyvtárba. 

 XI. kerület, Etele úti könyvtár helyzetének rendezésére keressük a megoldást 

 A Millenáris Parkban 2002 óta nem sikerült megvalósítani az új Tudástárat és 

Virtuális könyvtárat, ami a feltételek és a döntések hiánya miatt tovább húzódik. 

 

Strukturális változások 

 

Az egyes könyvtárak szolgáltatási struktúrájának folyamatos felülvizsgálatával, a 

használói igényeket figyelembe véve a szükséges korrekciók elvégzése. 

 

Üzemszervezés 

 

Az Ellenőrzési Csoport ütemezése szerint 2010-ben négy könyvtárban: III/1. San Marco 

u., III/2. Csillaghegyi Könyvtár, III/5. Békásmegyeri Könyvtár és a XI/3. Móricz 

Zsigmond Könyvtárban kell a könyvek leltározását elvégezni. Az állományellenőrzés 

mielőbbi elvégzéséhez – a többi könyvtár zavartalan működését szem előtt tartva – 

átirányítunk munkatársakat, gondoskodunk megfelelő számú és jó állapotban lévő 

számítógép, és vonalkód leolvasó beállításáról. 
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A korábbi évekhez hasonlóan elkészítjük az éves szabadságolási és a könyvtárak nyári 

zárva tartási rendjét. 

 

Humánerőforrás 

 

 A hatékonyabb, szakmailag színvonalasabb munkavégzés érdekében az egyes 

munkakörök tartalmának folyamatos elemzése mellett értékeljük a teljesítményeket. 

Nem megfelelő teljesítmény esetén, év végén újra minősítjük a munkatársat. 

 A munkaköri leírásokat a változó feladat függvényében módosítjuk. 

 Mindenkitől elvárt a használók korrekt, kultúrált tájékoztatása. 

 

2.  Technológiai és tárgyi feltételek  

 

     Informatikai fejlesztés  

 

 Az anyagi lehetőségek figyelembe vétele mellett szükséges a számítógépek és 

perifériák folyamatos karbantartása, cseréje.  

 A könyvtári portál megújításával megnő az azon keresztül elérhető szolgáltatások 

száma, ami nemcsak a távhasználat ugrásszerű megnövekedését jelenti, hanem az e-

olvasótermekre is nagyobb igény lesz. A géppark vizsgálatánál ezt is figyelembe kell 

venni. 

 Szükséges megoldani a pendrive használatát lehetőség szerint minden könyvtárban. 

 Az Informatikai Osztállyal egyeztetve további 3-4 könyvtárban szeretnénk a WiFi 

internet-hozzáférést biztosítani. 

 

Tárgyi feltételek  

 

 A könyvtárak akadálymentes megközelíthetőségének folyamatos megoldása az 

anyagai és műszaki feltételek függvényében (II/4., XI/6.). 

 III/7. A Fő tér 5. alatti irodában olyan nagymértékű beázás keletkezett a villanyóra 

mellett, ami már balesetveszélyes. A beázás megszüntetéséhez szükséges az átjáró 

feletti régi műanyag tető cseréje, továbbá az esővíz megfelelő elvezetése. 

 Az Ugocsa utcai XII/1. könyvtárban a nyitás óta várunk valamilyen megoldást a drága 

légkondicionálás helyett. Ugyanitt szükséges az ereszek tisztítása, ablakok szigetelése, 

linóleumok ragasztása. 

 Több nagy könyvtárban igen rossz állapotban van a fénymásoló (XI/5., XII/1.) és a 

pénzbedobó (XII/1.). 

 

3.  Szakmai feladatok 

 

  Gyűjteményszervezés, állománygazdálkodás 

 

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

dokumentumtípusok használati mutatói függvényében alakítjuk. Kiemelten kívánunk 

foglalkozni 2010-ben is a hátrányos helyzetű olvasók igényeinek kielégítésével 

(öregbetűs könyvek, hangoskönyvek). 

 Bővítjük a két Európai Uniós gyűjtemény állományát. 
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 Lehetőségeinkhez képest frissítjük az angol nyelvű, elsősorban nyelvtanulást segítő, 

dokumentumok beszerzését a II/4., III/7., XI/5., XI/6., XII/1. és XXII/3. 

könyvtárakban. 

 Az olvasói igények felmérése alapján döntünk a következő évi folyóirat-rendelésről. 

 Az év folyamán teljes körű állományellenőrzést végzünk a III/1. San Marco u., III/2. 

Bajáki E. u., III/5. Füst Milán u. és a XI/3. Gazdagréti könyvtárban Az eredeti 

tervekkel AV dokumentumokat ebben az évben egyetlen budai könyvtárban sem kell 

ellenőrizni. 

 A XI/5., Etele úti könyvtár hagyományos lemezállományát 2009-ben nem sikerült 

rendbe tenni (teljesen leválogatni, honosíttatni, illetve törölni a duplumokat), így 

áthúzódik 2010-re a feladat. 

 A korábbi évekhez hasonló mértékben küldünk kötészetre könyveket. 

 Folyamatos feladat az elavult, selejt vagy a használói igények megváltozása miatt 

feleslegessé vált dokumentumok leválogatása. 2010-ben 5-6 ezer dokumentum 

(könyv, videó, CD, CD-ROM) kivonása várható a régió könyvtáraiban. 

 

Katalogizálás 

 

Minden tagkönyvtár az év során folyamatosan – az erre vonatkozó terve szerint – 

egyezteti, javítja az adatbázisban szereplő példányadatokat, annak érdekében, hogy a 

katalógus tükrözze az állományt. A kiegészítések: raktári jelzet, témacsoport, helyben 

használat mellett szükség esetén fontos a tiltókódok rátétele a dokumentumra. 

 

Szolgáltatások fejlesztése 

 

 Több könyvtárunk bevezeti a „sikerkönyvek” kölcsönzését, az új Használati 

Szabályzatban rögzítettek szerint.  

 Az e-olvasótermek (III/5., III/7., XI/5., XI/6., XII/1., XXII/3.) szolgáltatásait tovább 

fejlesztjük, a tervezett TÁMOP fejlesztések megvalósulását is figyelembe véve. 

 Tovább népszerűsítjük a NAVA pontokat, remélve, hogy elérhetőségük 

megbízhatóbbá válik. 

 Törekszünk az Európai Uniós Információs Pont minél jobb kihasználtságára. 

 Folyamatosan rendezünk csoportos és egyéni használóképző tanfolyamokat – az 

Internet Fiesta idején koncentráltan – változatos tematikákkal, az érdeklődők minél 

szélesebb rétegeit megszólítva. Magyarországi könyvtárak honlapjai, digitalizált 

gyűjtemények bemutatása, könyvtári adatbázisok, e-ügyintézés. Szervezünk 

bemutatókat, tanfolyamokat középiskolásoknak, pedagógusoknak, és időseknek is. 

(I/1., I/2., II/4., III/5. III/7., XI/3., XI/5., XI/6., XII/1., XXII/3.) 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a honlap frissítésére, aktuális hírlevél szerkesztésére. 

 Továbbra is kiemelten foglalkozunk az idősek, fogyatékkal élők 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. Várjuk a TÁMOP során megvalósuló új könyvtári portál 

akadálymentesítését. 

 A kerületi önkormányzatokkal kötött együttműködési szerződések keretében végezzük 

Buda öt kerületében a „Könyvet házhoz” szolgáltatást. 2010-ben szeretnénk az I. 

kerületben a szolgáltatás ismételt bevezetéséhez kérni az önkormányzat segítségét. A 
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többi kerületben a szerződések megújításánál javasoljuk – a XII. kerületivel egyezően 

– az együttműködési szerződés határozatlan idejűre való változtatását. 

 A szolgáltatást népszerűsítő plakátokból, szórólapokból szükség szerint készíttetünk, 

hogy minden rászorulóhoz eljusson a szolgáltatás híre. 

 A korábbi éveknél hasonlóan fogadjuk az óvodás- és iskolás csoportokat, a gyerekek 

megnyerésére/megtartására izgalmas vetélkedőket, pályázatokat tervezünk. 

 Több könyvtárban tervezünk kisebb-nagyobb átrendezést, a használók számára 

áttekinthetőbb állomány-kihelyezésekkel is segítve (nyelvleckék, öregbetűs könyvek, 

gyerekkönyvtári kiemelések, AV dokumentumok) a keresett dokumentum 

elérhetőségét. 

 Ugyanezt a célt szolgálják a feliratok pontosítása, tájékoztató térképek kihelyezése. 

 

4.  Gazdálkodás 

 

 A kedvezőtlenül alakuló gazdasági környezetben az FSZEK költségvetése is 

szigorodni fog 2010-ben. 

 A használói igények megváltozása miatt az AV bevételek drasztikus mértékű 

visszaesésére kell számítanunk. 

 A kiadásainkat ezek figyelembevételével kell megterveznünk. 

 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a költségvetés helyzetét, az esetleg szükséges 

korrekciókat elvégezzük. 

 A pályázati lehetőségekkel élnünk kell. 

 A lehetséges támogatókat meg kell keresnünk. 

 A hiányzó forrásokat együttműködő partnerek bevonásával lehet pótolni, vagy csök-

kenteni (például: Szépírók Társasága). 

 

5.  Kapcsolatépítés és -tartás feladatai  

 

Lakossági 

 

 Meglévő használói és civil (például Savoyai Jenő Asztaltársaság, Nyék - Kurucles 

Egyesület) kapcsolatrendszerünket bővítjük. 

 Az Interneten történő jelenleg lehetséges kapcsolattartás (e-mail, hírlevél, portál 

tartalmak), valamint ezen lehetőségek bővülése a TÁMOP keretén belül megújuló 

inter-aktív alkalmazásokkal bővített portál,  a könyves blog – reményeink szerint – a 

használó és a könyvtár közötti személyesebb, közvetlenebb és gyorsabb 

kapcsolattartást, információszolgáltatást és cserét tesz lehetővé. 

 Kéthavonta megjelentetjük a könyvtárak szolgáltatásait, rendezvényeit ismertető hír-

levelünket. 

 Nagyobb gondot fordítunk (ahol ez adott lehetőség) a kirakati portálban az aktuális 

információk, és a könyvtári kínálat folyamatos, színvonalas megjelenítésére. 

 Szóróanyagokon tájékoztatjuk a könyvtárak tényleges és potenciális használóit. 

 

Intézményi – önkormányzati 

 

 A kerületi önkormányzatokat rendszeresen tájékoztatjuk tevékenységünkről. 
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 Bekapcsolódunk a kerületek kulturális eseményeibe, rendezvényeibe: III., XI. kerület: 

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

rendezvénysorozat. 

 Felvesszük/tartjuk a kapcsolatot a kerületben működő kulturális intézményekkel 

(például Óbudai Társaskör) 

 Minden könyvtár tovább ápolja, építi kapcsolatait a vonzáskörzetében lévő oktatási, 

kulturális, szociális intézményekkel és civil szervezetekkel. 

 

Szakmai  

 

 A régió munkatársai részt vesznek a FSZEK szakmai bizottságaiban (CIRC, Referens, 

Fejlesztés, Honlap, TÁMOP) 

 2010-ben is szeretnénk, ha létre jönne a FSZEK és a Külügyminisztérium közötti 

együttműködési szerződés, folytatnánk az EU-val kapcsolatos tájékoztatást 

szerveznénk és részt vennénk rendezvényeken, konferenciákon. 

 

Média 

 

 A jövőben is rendszeresen beszámolunk a kerületi újságokban, a helyi TV adókban a 

könyvtárak rendezvényeiről, újdonságairól. 

 Ahol lehetséges, megjelenünk a kerületi önkormányzat honlapján. 

 

6.  Egyéb 

 

Pályázatok  

 

A központi pályázatokon túl az önkormányzatok pályázatait is figyelemmel  

kísérjük. 

 

Képzés – továbbképzés 

 

A használók elvárásainak megfelelő magasabb színvonalú szolgáltatásokat csak azok a 

munkatársak képesek nyújtani, akik folyamatos képzéssel, önképzéssel fejlesztik 

tudásukat. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a (szűkülő) képzési 

lehetőségekkel élni tudjanak a munkatársak, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a régió 

munkatársainak szervezünk bemutatókat, folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítva 

mindenkinek. 

 

7.  Rendezvények, kiállítások 

 

A 2010-re tervezett rendezvények az előző évinél szerényebbek: kevesebb és kevésbé 

költséges rendezvényt terveztünk. A rendelkezésre álló anyagiak: ha a pályázati és egyéb 

támogatások nem teszik lehetővé, hogy az alábbi rendezvényeket maradéktalanul 

megtartsuk, akkor szükség szerint korrigáljuk terveinket.  

 

 Kiemelt rendezvényeink 

 

A TÁMOP olvasáskultúrával kapcsolatos rendezvényeit kiemelten kezeljük: 
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- az értő olvasást középpontba helyező „Családi szombatok” rendezvénysorozat keretében 

az év folyamán a régió négy könyvtára (III/5., XI/5., XII/1., XXII/3.) három alkalommal 

kínál változatos programot minden korosztálynak. 

- a kerületi önkormányzatokkal együttműködve színes, tartalmas napközis tábori 

programokat tartanak a nyári szünidőben a III/5., XI/5., XII/1., XXII/3. könyvtárak. 

 

A rendezvények szervezésénél figyelembe vettük/vesszük, hogy 

- 2010 - a fesztiválturizmus éve 

- 2010 - a kultúrák közeledésének éve 

- 2010 - a szegénység a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem éve 

- 2010 - Erkel emlékév 

- 2010 - Széchényi emlékév 

- 2010 - Chopin emlékév 

- 2010 - Schumann emlékév 

 

 Kiemelt programok 

  

III/5., XI/5., XII/1., 

XXII/3. 

TÁMOP - Családi szombatok 

  

III/5., XI/5., XII/1., 

XXII/3. 

TÁMOP - Napközis táborok 

  

I/1., II/4., III/5., III/7., 

XI/3., XI/5., XI/6., XII/1., 

XXII/3. 

Internet Fiesta 

  

I/1., II/1., II/4., III/2., 

III/5., III/7., XI/3., XI/5., 

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

XXII/3. 

 

Országos Könyvtári Napok 

 Kiállítások 

  

III/5. 

 

dr. Tóth Gábor grafikusművész K-Arcok c. 

kiállítása: Megnyitja: Kemény István író 

XI/5. 

 

Széchenyi István év. Könyvkiállítás: 

ismeretterjesztő könyveink 

XI/5. 

 

Család éve. Kiállítás: Családok és mindenféle 

könyvfajták 

XI/6. Homolya István képkiállítása 

XXII/3. Haraszti Gyula festőművész 

XXII/3. Horváth Ildikó meseillusztrátor  

XXII/3. 

 

Gyerekkönyv illusztrátorok bemutatkozó 

kiállításai a gyerekrészben 

XXII/3. Kazamér Zoltán lámpatervező 

XXII/3. A Föld Napja - plakátkiállítás 

XXII/3. Helytörténeti fotódokumentációs kiállítása  

XXII/3. Az Állatok Világnapja - rajzpályázat legjobb 
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alkotásai 

  

 Ismétlődő programok, vetélkedők, játékok 

  

III/5. Vakáció a Békásmegyeri Könyvtárban 

XI/5. 

 

Könyvtári internet használat, segítségnyújtás, 

tanácsadás 

XXII/3. Könyvklub tiniknek 

II/4. Kerületünkben éltek - internetes játék 

II/4. Könyv kockában - internetes játék 

II/4. Ország, város, könyv - internetes játék 

XI/5. 

 

Családi szombatok: kézműves foglalkozások, 

diavetítések 

XI/5. 

 

 

 

 

 

Baba-mama klub: tervezett témák: gyes, gyed 

alatti képzés, átképzés, milyen segítséget 

kaphatnak a kismamák az újra munkába állás 

esetén, gyed, gyes melletti munkalehetőségek. 

Égési sérülések. (Németh Sándor a Bethesda 

Kórház munkatársa, dr. Reicher Kris) 

XII/1. 

 

Rejtvények a honlapon aktuális emlékévhez 

angolul is. 

XII/1. Hólabda 

XII/1. Pontgyűjtő 

XII/1. Nekem tetszett 

XXII/3. 

 

Neked melyik a kedvenc könyved? Egész éven át 

tartó pályázat 

XXII/3. Rejtvények: keresés könyvben és az interneten 

XXII/3. 

 

Mesefotel: mesél a nagyi; Mesedélután: 

diafilmvetítés alsósoknak; irodalmi játszóház 

XXII/3. Használóképző: idősek és hátrányosok részére 

XXII/3. Baba-mama klub, havi 2 alkalom, Ringató 

XXII/3. 

 

SZEGLET összejövetel, műhelymunka, minden 

hónap harmadik hétfőn 

XII/1. Kísérletezzünk! 

XI/5. 

 

 

Széchenyi István és a dunai út. Érdekességek a 

folyókról, a Dunáról vízi közlekedés a 

reformkorban. Iskolai osztályoknak 

XI/5. Internetes oktatás havonta más-más témakörben  

XII/1. 

 

Családi szombatok: mesekuckó, kézműves 

foglalkozások, diavetítések 

XII/1. Társasjáték klub 

XII/1. Használóképző 

XII/1. Baba-mama klub 

XI/5. Vakok számítógépe, szkennelés, felolvasógép 

XXII/3. 

 

Tavaszi Művészei Fesztivál:a kerületi Romhányi 

József versmondó verseny döntője 

XII/1. 

 

 

Végre itt a nyár! Keddenként és csütörtökönként 

14-16 óráig szünidei játszóház és kézműves 

foglalkozás 
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 Programok  

  

Január  

III/5. Kézműves: Nemezékszerek 

XI/5. 

 

Mobil hóember.  

Gazdag Erzsi: Milyen volt a hóember 

Február  

I/1. Felolvasóest a Szépírók Társaságával 

III/2. Schäffer Erzsébet  

III/5. Kézműves: Farsangi álarcok 

XI/5. Erkel emlékév. Kiállítás + vetélkedő 

XII/1. 

 

„Farsanggal faggyal érkezett, tánccal temettünk 

telet" Farsangi maskarák, álarcok, bohóckodások 

XII/1. Iskolák a Hegyvidéken 

XXII/3. 

 

TINIBULITÉKA: programsorozat tiniknek, 

önismereti játékok 

XXII/3. 

 

Könyvtári zenés esték: a Nádasdy 

kamaraegyüttes koncertsorozata 

II/1. 

 

Budapest ostroma Sasvári Endre helytörténeti 

kutató előadása 

Március  

I/1. Rajzpályázat 

III/5. 

Solymos Tamás Géza festőművész: Tenisz c. 

kiállítása 

III/7. Tamkó Sirató Károly rajzpályázat 

XI/3. 

 

 

Az olvasás öröméről - Beszélgetés 

kisiskolásokkal Vendég: dr. Bartos Éva a 

Könyvtári Intézet igazgatója 

XI/5. Fa tavasszal. Csanádi Imre: Tavasz-ébresztő 

XI/5. Erkel emlékév. Kiállítás + vetélkedő 

XI/5. Baba-mama klub 

XI/6. Mikszáth Kálmán-vetélkedő gyerekeknek 

XII/1. Iskolák a Hegyvidéken 

XII/1. 

 

 

„Virág, barka, nyuszi, tojás, 

kezdődhet a locsolkodás” 

Húsvéti ötletbörze 

XXII/3. 

 

A felfedezések: kerületi tanulmányi verseny 

döntője 

XXII/3. Internet Fiesta 

XXII/3. 

 

Író-olvasó találkozó Czigány Zoltánnal a Csoda 

és Kósza írójával 

Április  

I/1. Felolvasóest a Szépírók Társaságával 

I/1. Széchenyi vetélkedő 

III/5. 

Költészet Napja: Dömötör László költő 

könyvbemutatója 

III/5. Kézműves foglalkozás: Ügyeskedj agyagból! 

III/7. Tamkó Sirató Károly rajzpályázat 
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XI/3. 

 

 

Költészet Napja könyvtárunkban. József Attila 

születésnapját versei felolvasásával ünnepeljük. 

Nyugdíjas olvasókat kérünk fel a felolvasásra 

XI/5. Virágkosár. Szepesi Attila: Réti dal 

XI/5. Erkel emlékév. Kiállítás + vetélkedő 

XI/5. Baba-mama klub 

XII/1. 

 

Dal, színház, tánc a Hegyvidéken XII. kerületi 

kórusok 

XII/1. Iskolák a Hegyvidéken 

XXII/3. 

 

TINIBULITÉKA: programsorozat tiniknek, 

önismereti játékok 

XXII/3. 

 

 

Föld Napja és az Állatok Világnapja - kiállítás és 

program a Budai Nagy Antal Gimnázium 

ZÖLDÖK szervezetével 

XXII/3. 

 

Költészet Napja, Erdélyi György színész irodalmi 

estje 

XII/1. 

 

 

„Szív küldi szívnek, szívesen” 

 Anyák napi műsor és anyák napi meglepetések 

készítése 

Május  

I/1. Széchenyi vetélkedő 

II/1. 

 

Széchenyi I. alkotásai Gazda István 

tudománytörténész előadása a Széchenyi emlékév 

alkalmából 

II/4. Tavaszi kézműves és mese 

II/4. 

 

Dr. Opál Róbert természetgyógyász előadása az 

allergiás betegségekről 

III/5. Kézműves: Gyöngyékszerek készítése 

III/5. 

 

Gulyás Judit textilművész és László Bandy 

képzőművész közös kiállítása 

III/7. Gyereknapi játszóház 

XI/3. 

 

Kedvenc versem. Óvodások mondanak verset a 

könyvtárban 

XI/5. Labdázó fóka. Nemes Nagy Ágnes: Labda 

XI/6. A Semmelweis Vonósnégyes koncertje 

XII/1. 

 

 

A játékban az az igazságos, hogy bármi lehetek” 

Gyermeknapi viháncolások, játékok készítése 

Domonkos Béla bábművésszel 

XXII/3. 

 

Könyvtári zenés esték: a Nádasdy 

kamaraegyüttes koncertsorozata 

Június  

III/5. Kézműves hétfő 

III/5. Batyu Színház 

XI/5. 

 

Hogy ne unatkozzam. Egyszerű játékok: 

összekötők… 

XXII/3. 

 

Ünnepi Könyvhét, a Magyar Írók Szövetségével 

közös program, író-olvasó találkozó 

Július  

III/5. Kézműves hétfő 
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III/5. Diavetítés 

XI/5. 

Hogy ne unatkozzam. Egyszerű játékok: 

összekötők… 

Augusztus  

III/5. Kézműves hétfő 

III/5. Batyu Színház 

III/5. Kézműves hétfő 

III/5. Aknay Tibor fotókiállítása 

XI/5. 

 

Hogy ne unatkozzam. Egyszerű játékok: 

összekötők… 

XXII/3. Meseszínház 

Szeptember  

II/4. HONISMERET A FÖLD ALATT   

III/5. Kézműves hétfő 

III/5. Népmese Napja / Diavetítéssel  

III/7. Mark Twain totó 

XI/5. Sün. Csukás István: Sün-mese 

XI/6. Karinthy-vetélkedő felnőtteknek 

      XXII/3. 

 

           Könyvtári zenés esték: a Nádasdy     

           kamaraegyüttes koncertsorozata 

XXII/3. 

 

 

Föld Napja és az Állatok Világnapja - kiállítás és 

program a Budai Nagy Antal Gimnázium 

ZÖLDÖK szervezetével 

XXII/3. A Népmese Napja a Madárdal Zenekarral 

Október  

I/1. Felolvasóest a Szépírók Társaságával 

I/1. Bábelőadás 

I/1. Kézműves foglalkozás 

II/1. 

 

 

Haydn egyik oratóriumának ismertetése zenei 

részletekkel  

Dr. Farkas Elek zenés előadása 

II/4. Palinta társulat  

III/5. 

 

Családi kiállítás-megnyitó: Kulcsár Edina 

festőművész kiállítása 

III/5. Könyves vasárnap: családi kézműves 

III/7. Mark Twain totó 

XI/3. 

 

A TV és az Internet ártalmairól. Beszélgetés 

Ranschburg Jenővel 

XI/5. Mark Twain év. Kiállítás és játékos feladatok 

XI/5. 

Látod? Nem látod? Hogyan segítsünk vak 

társainknak? 

XII/1. "Ketten írtuk " meseíró-pályázat díjkiosztás 

XXII/3. 

 

 

KÖNYVES VASÁRNAP 

Vendégünk: Müller Péter; könyvtári koncert:  

Madárdal Zenekar 

XXII/3. 

 

TINIBULITÉKA: programsorozat tiniknek, 

önismereti játékok 

XII/1. Családi könyvtárhasználati verseny döntője 
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November 

II/1. 

 

 

Dr. Lissák György formatervező  

„ A gondolattól a formáig" c. könyvének 

bemutatója 

III/5. Kézműves hétfő 

XI/3. 

 

 

Kézműves foglalkozás-adventi koszorúk. 

Otthonról "hozott" anyagokból, szakavatott 

irányításával 

XI/5. Léghajó. Tom Sawyer 

XI/5. 

 

A Magyar tudomány napja. Ismeretterjesztő 

könyveink, tudományos fejtörők 

XI/6. Fekete István-rajzpályázat 

XXII/3. 

 

TINIBULITÉKA: programsorozat tiniknek, 

önismereti játékok 

XII/1. 

 

 

 

 

Hangverseny a romantika jegyében  

A Kós Károly emeltszintű Általános Iskola 

Kicsinyek Kórusa és a Solti György Zeneiskola 

növendékeinek hangversenyével zárjuk az Erkel, 

Chopin, Schumann emlékévet  

December  

III/5. Szegedi Katalin meseillusztrációinak kiállítása 

III/5. Rajzverseny eredményhirdetése 

III/5. 

 

Karácsonyi készülődés: Luca napi játékok, ajtó-

és ablakdíszek készítése, mézeskalács díszítés 

III/7. Adventi játszóház 

XII/1. 

 

Játék finálé (Hólabda, Pontgyűjtő, Nekem 

tetszett) 

XXII/3. 

 

Könyvtári zenés esték: a Nádasdy 

kamaraegyüttes koncertsorozata 

XXII/3. Meseszínház 

XXII/3. Karácsony  a könyvtárban 

XII/1. 

 

 

„Csengettyűk szavával 

 Karácsony csilingel” 

 Karácsonyi ajándék ötletek, tippek, trükkök 
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Dél-pesti régió 

 

2010-ben a minden korábbinál nehezebbnek tűnő társadalmi-gazdasági feltételek között a 

könyvtár működőképességének fenntartása az alapvető feladat.  

Szeretnénk elérni, hogy a könyvtár (intézményi és helyi szinten) ne a körülmények 

meghatározta kényszerpályán mozogjon; használóink érzékeljék: az igények minél 

teljesebb körű kielégítésére törekszünk, a korábban megszokott és elvárható színvonalon. 

A hálózati intézményi hálózati-szervezeti struktúrájának változása remélhetőleg 

zökkenőmentesen zajlik, az újonnan kialakuló régiókban a feltételrendszer biztosítja a 

működés zavartalanságát. 

 

Kiemelt feladataink 

 

 A régiós szerkezetváltás előkészítése, a munkamenetek folyamatosságának biztosítása 

A TÁMOP keretében megvalósuló szolgáltatásfejlesztésben, a kapcsolódó olvasó-

szervezési programokban rejlő lehetőségek kihasználása, 

 A Vénusz utcai könyvtár felújításával és szolgáltatásainak megújításával (könyvtár - 

      teázó) kapcsolatos szervezési és szakmai feladatok,  

 A Kossuth utcai könyvtár integrálásával kapcsolatos szakmai feladatok (az állomány 

optimális hasznosítása, a volt könyvtár használóinak tájékoztatása a választható 

lehetőségekről). 

 

1. Szervezetfejlesztés 

 

 Cél a kollégák egyenletes terhelése és a hozzáállásbeli/kompetencia- problémákból 

adódó különbségek mérséklése. Ez régiós szintű probléma, tudatosan törekedni kell 

ezek megoldására. Bízunk abban, hogy az elvárt teljesítmény és a szervezeti 

megújulással kialakuló új létszámstruktúra összhangban lesz egymással. 

 Szorgalmazzuk továbbra is a gyakorlati ismereteket (nem feltétlenül a Központi 

Könyvtárbeli adatbázisok használatát bemutató) közvetítő belső képzések illetve 

szakmai napok szervezését, alkalomadtán mi is szívesen felvállaljuk ezeket (a 

kollégák felkészültsége régiós szinten is egyenetlen). 

 2010-ben is aktívan részt veszünk a FSZEK szakmai bizottságaiban (referens, honlap, 

fejlesztési csoport, CIRC, valamint a TAMOP több munkacsoportjában). 

 

2. Hálózatépítés 

 

 A Vénusz utcai Könyvtár felújítása 2010. első félévében várható. Nem csak az egység 

külső megjelenésében lesz változás, de a belső terek is átrendeződnek, így egy teljesen 

új helyzethez kell alkalmazkodni. A működés jellege is változni fog, hiszen a tér egy 

részének közös használata a teázóval /kávézóval/ új feltételeket teremt, ami új 

munkaszervezést, és új módszerek kialakítását igényli, feltételezi. 

 A Soroksári úti Könyvtárban az emeleti részen a duplumosítás után felszabaduló 

helyre, a Sétáló utcai Könyvtárban pedig, az iskolával közös raktári helyiség 

bővítésével olyan közösségi terek kialakítását tervezzük, amely a fiatalabb 

korosztályoknak – ezen belül főleg a tiniknek – nyújt lehetőséget beszélgetésekre, 

csoportos összejövetelekre. 
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Üzemszervezés 

 Érzékelhetően nő a forgalmi, bevételi olló – jellemzően az ott dolgozó kollégák 

erőfeszítései ellenére – az egyes könyvtárak között (elsősorban a kisebb, III-as típusú 

könyvtárak viszonylatában illetve bizonyos helyeken a korábbi mutatókkal szemben). 

Minden törekvésünk ellenére nagyon nehéz feladat megtartani az olvasólétszámot a 

18/1,18/2, 20/4, 21/3-as könyvtárakban. A 2009-ben jól startoló Mester utcai könyvtár 

számára 2010-ben az eredmények megtartása a fő feladat. 

 

Személyi ellátottság 

 A nyári nyitva tartások tervezésénél tekintettel kell lennünk a feszített, vagy tartalék 

nélküli létszámhelyzet adta lehetőségekre. 

 Az Üllői úti Könyvtárban ismét szükség van egy kreatív, a gyerekek nyelvén jól értő, 

új gyerekkönyvtáros kollégára. 

 A Bíró Mihály utcai Könyvtár gyermek-könyvtárosa az év második felében szintén 

szülési szabadságát fogja tölteni. 

 A különböző munkacsoportok, pályázatokkal összefüggő feladatok, együttműködési 

kötelezettségek (pl. önkormányzati megállapodások) teljesítése jelentős energiát köt 

le, melyet a nyár eleji, újabb várható létszám-felülvizsgálatnál célszerű súlyozva 

figyelembe venni. 

 További vállalásainkat – pl. a sokak által igényelt használóképző tanfolyamok 

szervezését, rendezvények lebonyolítását – az alapfeladatok teljesítésének 

függvényében tervezzük. 

 

3. Technológiai, tárgyi feltételek 

 

 Informatikai fejlesztés 

- A régió informatikai eszközparkja az utóbbi években ütemezve megújult, de 

karbantartások, bővítések, korszerűsítések, szoftverkövetések szükségesek.  

- Az Üllői úti Könyvtárban lévő e-olvasós gépek (2db) monitorát korszerű 

lapmonitorra kell cserélni. 

- A XIX/3 könyvtár eszközparkját felülvizsgálva, a régióban található rosszabb 

állapotban lévő gépek, nyomtatók cseréjére használjuk fel.     

 Egyéb tárgyi feltételek 

- A Thököly úti könyvtárban a biztonsági kapu jelenleg nem üzemel, javítására több 

kísérletet tett a Műszaki Osztály, sürgős feladat ennek rendezése, cseréje. 

- Ugyanitt továbbra is megoldandó az évek óta jelzett beázások megszüntetése (az 

Ablak Klinika kft. –vel történt felmérés óta nem történt előrelépés). 

- pályázati elbírálástól függően a Nagykőrösi és a Thököly úti könyvtárban 

fűtéskorszerűsítést tervezünk. 

- A Boráros téri Könyvtárat szükséges állványokkal bővíteni, ez egész évben 

megoldatlan probléma maradt. 

 

4. Szakmai feladatok 

 

 A Grassalkovich utcában teljes körű leltárra, a Sétáló, a Vénusz és a  Szent István úti 

könyvtárban pedig AV leltárra lesz szükség. 
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Gyűjteményszervezés 

 Könyvek esetében tudatosan felvállaltuk, hogy bizonyos féleségeknél (szórakoztató 

irodalom stb.) rövidciklusú beszerzésekre törekszünk (pl. ezeket - a különösen keresett 

kötetek kivételével- nem köttetjük). 

 A könyvbeszerzések esetén a keretfelhasználásnál fokozottan figyelünk a 

megjelenések egyre koncentráltabban hangsúlyos időszakaira (Könyvfesztivál, 

Könyvhét, év végi kiadványok). 

 A hangos-könyv és oktatócsomag állományunkat folyamatosan szeretnénk fejleszteni. 

 Videó-állományunk kivonása a végéhez közeledik (kivéve a gyerek és ismeretterjesztő 

filmeket, ill. kötelező olvasmány-feldolgozásokat). Az értékesítést folyamatosan 

végezzük. 

 A CD gyarapítás szükségességét át kell gondolni. Az igények, és a kölcsönzés 

drasztikus csökkenése nem indokolja a 70-%os bevétel visszaforgatását. 

 Évek óta hangsúlyozzuk, hogy fontos lenne új, térítéshez kötött szolgáltatások 

felkutatása és bevezetése (pl. térítéses könyvfutár szolgáltatás). 

 Különösen fontosnak tartjuk a gyors reagálást a meglévő olvasói igényekre. 

 Készülünk a SER-modul a Corvinán belüli elindulására.   

 

5. Gazdálkodás 

 

 A várhatóan szűkös beszerzési keretek; az anyaggazdálkodás nominál értékben is 

csökkenő mértéke már 2009-ben is nehézséget jelentett (pl. 2003-ban a még 18 milliós 

könyvkeret 2009-re 12 millióra csökkent, miközben az infláció nem volt csekély 

mértékű .) Ez nagyon fegyelmezett és racionális gazdálkodást kíván. Az 

önkormányzatok támogatására feltétlen számítunk, mivel a dokumentumvásárlásra 

fordítható keretösszeg drasztikus csökkenését ezzel lehet kompenzálni.  

 Igyekszünk a közművelődési megállapodások rendszerét fenntartani, a helyi 

pályázatokba lehetőség szerint bekapcsolódni.  

 Maximálisan ki kell használni a TÁMOP projekt adta lehetőségeket. A feladatokhoz 

rendelt nem kevés pénzt megfelelő körültekintéssel kell elkölteni úgy, hogy abból a 

könyvtár és a használók érzékelhető módon a legtöbbet tudjanak profitálni. 

 

6. Kapcsolatépítési, kapcsolattartási feladatok 

 

Lakossági 

 Beiratkozó olvasóinkat egységes- a könyvtárhasználat szabályairól tájékoztató 

kiadvánnyal szeretnénk fogadni minden egységünkben. 

 A megújuló honlap adta lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni. Ezt 

különösen fontosnak tartjuk, mert a statisztikák szerint a távhasználat évről évre nő. 

Egyéb online információs csatornáinkat (blogok, Twitter, iwiw stb.) igyekszünk 

összekapcsolni a honlappal (pl. átlinkelés). 

 

Intézményi, önkormányzati 

 A helyi önkormányzatokkal - az utóbbi évek néha sziszifuszi munkájának 

köszönhetően – élő kapcsolatokkal bírunk. Ennek megőrzése, a választások utáni 

megújítása, továbbvitele elemi érdekünk. 

 Számos intézménnyel (helytörténeti gyűjtemények, oktatási, kulturális stb.) napi 

kapcsolatban állunk. 
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 Részt veszünk több kerület nagy rendezvényén (IX. ker., XVIII. ker., XIX. ker., XX. 

ker.). 

 

Média 

 Könyvtáraink többsége – partneri alapon - a helyi média tudatos és aktív partnere 

használója. Hiszünk és bízunk abban, hogy jól artikulált üzenetekkel új használók 

olvasók is megnyerhetők könyvtáraink számára. 

 

Szakmai 

 Lehetőség szerint szakmai továbbképzéseken, tapasztalatcseréken, konferenciákon stb. 

szívesen részt veszünk. 

 A TAMOP által biztosított tanfolyamok is jó lehetőséget adnak kollégáinknak a 

szakmai tovább- és önképzésre. 

 A napi aktuális létszám függvényében részt veszünk szakmai napokon. 

 Fogadjuk a gyakorlatra jelentkező, - a felsőoktatásban és OKJ-s képzésben részt vevő 

- hallgatókat. 

 

7. Rendezvények 

 

Tekintettel a várható racionalizálásra a létszám tekintetében, a pályázati lehetőségeknél 

tekintettel kell lenni arra, hogy a könyvtár alapfeladatait maradéktalanul el tudja látni. A 

TÁMOP pedig eleve meghatározó a 2010-es szakmai programban. Minden további 

vállalás a fentiek függvénye.  

A használó-képzéshez és távoktatási programhoz forrásteremtő pályázat/támogató 

keresése illetve a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok számára indított program pályázati 

alapjainak megteremtése ezzel együtt kiemelten fontos számunkra. 

A KÜM-el történt megállapodás alapján rendezvényeket tartunk a XVIII/3., XX/2., 

XIX/1. és a XXI/1. könyvtárakban. 

Közösségformáló rendezvényeinkben rejlő - az olvasószervezésben potenciált jelentő - 

lehetőségek tudatos kihasználását tervezzük. 

A mennyiségi helyett a minőségi programszervezést tartjuk célravezetőnek. 

 

Kiemelt események 

A TÁMOP Klikkelj az olvasásra! kampánya; az Internet Fiesta illetve a 2010-ben a 

családokat célzó Országos Könyvtári Napok programjait az intézményi szándékokkal 

összhangban tervezzük. 

Szintén a TAMOP projekt részeként a Bíró M. úti és az Üllői úti Könyvtár tartalmas  

családi szombatokat szervez. 

A TAMOP nyári napközis-táborokhoz kapcsolódó programjában pedig, 4 kerület vesz 

részt (XVIII., XIX., XXI.,  XXIII. ker.). 

A TAMOP Olvasásfejlesztési - médiaismereti foglalkozások egyik helyszíne XIX/1. Üllői 

úti Könyvtár lesz. 

Folytatódnak a különböző generációkat megszólító programjaink (klubok kamaszoknak, 

kismamáknak, időseknek stb.). 

 

Ismétlődő rendezvények 

IX/1.   Börzsöny utcai 

könyvtár 

10+klub és blog 

  Nyári játékforgó 
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Játékos foglalkozások napközis csoportoknak  

  Jeges Majális – a lakótelepi közművelődési 

intézmények együttes szabadtéri megjelenése 

IX/2.  

        

Boráros téri könyvtár Ringató - Zenepedagógiai foglalkozások 

kisgyermekes anyukáknak 

  „Ucca” Galéria 

IX/3. Mester utcai 

könyvtár 

Leporelló – népzenés, mondókás foglalkozás 

babáknak-mamáknak 

XVIII/1. Nagykőrösi úti 

könyvtár 

Ezoterikus klub 

XVIII/2.  Csontváry K. utcai 

könyvtár 

Csevegő csütörtök 

XVIII/3.  

  

Thököly úti könyvtár Világképző 

  Galéria18-havi kiállítás 

  Könyvtári kirándulókör 

  Kézműves szerda-hetente 

  Izgő-mozgó klub havonta 

XIX/1.   Üllői úti könyvtár Varázsszőnyeg- gyermekfoglalkozások 

  KulturCafé 

XX/2.  Világ a könyvtárban 

  Ezoterikus klub-havonta 

  Baba-mama klub-havonta 

XX/4. Pacsirta utcai 

könyvtár 

Zene-bölcsi - kéthetente 

XXI/1. II. Rákóczi F. úti 

könyvtár 

KertÉsz előadássorozat felnőtteknek 

         

  

 Gyermekkuckó havonta 

XXI/3. Szent István úti 

könyvtár 

Kreatív klub 

XXI/5.  Vénusz utcai 

könyvtár 

Ezoterikus klub 

  Kiránduló kör-havonta 

XXIII/1. Grassalkovich utcai 

könyvtár 

Irodalmi kézműves-óvodások, alsósok szerda 

délelőtti foglalkozása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Észak-pesti régió 

 

Kiemelt feladatok 

 

 Kiemelt feladat az integrálódó VI. kerületi könyvtárak és a Kertész utcai könyvtár új, 

egységes szolgáltatási rendjének megtervezése – az időközben megváltozott 

elvárásoknak megfelelően. Az új épület elkészültségéig - várhatóan 2012 – a három 

könyvtár elhelyezésének és szolgáltatásának kidolgozása. 

 A régió egységeiben felhalmozódott elévült irattári anyagok, szigorúan 

számadásköteles nyomtatványok, rossz tárgyi eszközök és/vagy bútorok selejtezése, 

listázása és elszállíttatása. 

 A TÁMOP3.2.4(KMR) jelű pályázati projekt időarányos végrehajtása. A projekt 

megvalósításánál a reánk háruló feladatokat megoldjuk, a megvalósult fejlesztéseket 

alkalmazzuk a napi gyakorlatban. 

 Továbbra is népszerűsítjük az e-olvasótermek szolgáltatásait, segítjük használóinkat 

ügyeik elektronikus intézésében. Kiemelten: VII/3. 

 

1. Szervezetfejlesztés 

 

Hálózatépítés 

 Szakmai terv az újonnan felálló régió könyvtári szolgáltatásainak összehangolására. 

 Szakmai terv az integrálódó VI/1., VI/2. és VII/3. könyvtárak szolgáltatásának 

átalakítására. 

 

Strukturális változások 

 A könyvtárak funkciótervének illesztése a 2010. júliusában felálló új régió, valamint a 

FSZEK ellátási-struktúrájához. 

 

Üzemszervezés 

 A létszámstop hatálya miatt betöltetlen munkakörök és a különböző okok miatt 

hiányzó (betegség, képzés) munkatársak feladatainak átszervezése, a régió aktív 

munkatársainak feladat-átcsoportosítására. Az éppen elégséges szolgáltatáshoz 

szükséges üzemmód megtervezése. 

 A szabadpolcos kiválasztó övezetet célszerűbb átszervezése: VII/3. 

 A könyvtárak forgalmának áttekintése 

 

Személyi ellátottság 

 A TÁMOP pályázat végrehajtásába aktívan bekapcsolódó munkatársak feladatainak 

újragondolása, a feladatok szétosztása a szolgáltatások folyamatosságának biztosítása 

érdekében. 

 Pályázat kiírása és döntés, a IV/1. Király utcai könyvtár vezetői beosztására. 

 Pályázat kiírása és döntés, a VII/2. (Rottenbiller u.) és a XIII/8. (Dagály u.) 

részmunkaidős takarítói állására. 

 Közhasznú munkatársak foglalkoztatása (V/2.,VI/2. könyvtárak) 

 

2. Technológiai feltételek – tárgyi feltételek 

Informatikai fejlesztés 

 



 40 

 A tagkönyvtárakban elérhető internetkapcsolat és –szolgáltatás gyorsaságának és 

minőségének szinten tartására törekszünk. 

 Hardver- és monitorcsere és/vagy javítás a XIII/4., XIII/6. könyvtárakban. 

 A Király könyvtár e-olvasó termében az információs fal projektorának beállítása 

(ismételt feladat). 

 Az egyre sürgetőbb használói igényeknek megfelelve tervezzük a pendrive és a wifi 

használatának mielőbbi bevezetését. 

 További hálózat-független, multimédiás “tájékoztató” gépek beállítása a IV/3.,XIII/6. 

könyvtárakban (áthúzódó feladat) 

 

Tárgyi feltételek 

 

 Ismét kísérletet teszünk a biztonsági kapuk üzembe helyezésére, a drága kiegészítők 

beszerzésével (IV/1.,VII/2.,XIII/8. könyvtárak). 

 Új - ideiglenes - információs táblákat készíttetünk VI/1. és a VII/3. egységekbe. 

 Szükség szerint könyvállványok, az idősebbek kölcsönzését megkönnyítő ülőkék, 

különböző bútorok, a foglalkozásokhoz és/vagy rendezvényekhez különböző lejátszó 

eszközök beszerzése (folyamatos feladat XIII/6., XIII/7., XIII/8.) 

 CD-re és külső hordozóra másolás, mentés, írás feltételeinek megteremtése (áthúzódó 

feladat) 

 Folyamatosan javíttatjuk a különböző vis majorok következtében keletkezett károkat 

(IV/1. - beázás). 

 Tervet készítünk a Király utcai könyvtár – elkerített – parkjának hasznosítására. 

 Katalógusgép üzembe állítása a Kertész utcai könyvtár mindkét szintjén (áthúzódó 

feladat) 

 

3. Szakmai feladatok 

 

Gyűjteményszervezés/állományalakítás 

 A nyomtatott dokumentumok beszerzésénél elsősorban a számosabb olvasói igények 

kielégítésére, ugyanakkor tervszerű, megfontolt és régión túlmutatóan összehangolt 

gyarapításra törekszünk. 

 A gyarapítási gyakorlat folyamatos korrigálása – összhangban a könyvtárak 

változó/módosuló funkcióival és a használói igénnyel: 

- a megfilmesített kötelező irodalmat DVD-n is beszerezzük; 

- kiemelten szerzeményezünk a gyermekkönyvek választékából a IV/1. könyvtárba;  

- folytatjuk a diafilmállomány megújítását (XIII/6); 

      -    elektronikus adattárakra cseréljük a referensz könyvtár nyomtatott dokumentumait,    

      a Belvárosi könyvtárban (V/2.). 

 Tervet készítünk a folyamatos és összehangolt állomány-kivonásokra – tekintettel a 

2011-es állományleltárok előkészítésére -, tudatosan használjuk fel állományépítésre 

az ACQ-listákat. 

 A sokszor hiányos könyv ajánlati listák kiegészítésére régiós szinten mindenki által 

elérhető deziderátumot hozunk létre. 

 Folytatjuk a hangoskönyv-állományok tervszerűbb fejlesztését a VII/3. könyvtárban 

 Tovább bővítjük az idegennyelvű hangoskönyv-állományokat (VI/1.,VII/2.,XIII/4., 

XIII/8.). 

 Az AV-dokumentumok (CD és CD-ROM) folyamatos selejtezése  
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  Az időszaki kiadványok szerzeményezésének összehangolása, tekintettel az online 

elérhetőségekre. 

 

Katalogizálás 

 Folyamatos feladat a tagkönyvtárak állományának teljes téma és raktári jelzet-

revíziója, a példányinformációban. 

 A többkötetes művek kötetjelzését – a pontosabb tájékoztatás érdekében – 

folyamatosan pótoljuk. 

 Az egyes egységek AV dokumentumait a honlapokon listázva is közzé tesszük – így 

segítve a használók válogatását. 

 Az új beszerzésű CD-kről továbbra is web-katalógust készítünk és lelőhely-jelzettel 

népszerűsítjük. 

 

Szolgáltatás 

 Továbbra is kiemelt feladat a régió, ill. a teljes FSZEK hálózat szolgáltatásának 

biztosítása (állományrészek rendelkezésre bocsátása) valamennyi használó részére. 

 A “Nyelvtanuló könyvtár” CD hordozón történő továbbfejlesztése, valamint a 

szépirodalmi állomány témacsoportosítása a XIII/4. Lehel utcai könyvtárban. 

 A DVD állomány jobb kihasználtsága érdekében megszervezzük régión belül a DVD 

filmek rendszeres letéti cseréjét. 

 A Dagály utcai könyvtár (XIII/8.) kézikönyveinek nagy részét – köztük a földrajzi és 

néprajzi jellegű szakkönyveket – kölcsönözhetővé tesszük. 

 A NAVA adatbázis propagálására tervet készítünk, a hatékonyabb ismeretterjesztés 

érdekében. 

 Tovább bővítjük az e-ügyintézésekre alkalmas oldalak elérését 

(IV/3.,V/2.,XIII/4.,XIII/6.). 

 Folytatjuk számítógép-használói tanfolyamok és az elektronikus ügyintézést 

népszerűsítő előadások szervezését, különös tekintettel a digitális szakadék 

megszüntetésére, a TÁMOP pályázat keretében (0401; 0403; 0601; 0702; 1308). 

 Diafilm-kölcsönzési reklám-blogot indítunk a honlapon (ismételt feladat). 

 Népszerűsítő programtervet készítünk a gyermekek részére a CD-ROM, illetve a 

felnőtteknek a hangoskönyv kölcsönzés fellendítésére. 

 Továbbra is részt veszünk a FSZEK tini honlapjának szerkesztésében. 

 

4. Gazdálkodás 

 

A 2010. év költségvetése – a bevételi oldal csökkenése miatt - csak a már működő 

szolgáltatások szintentartását teszi lehetővé: 

 a nyomtatott és az AV-dokumentumok szerzeményezési aránya tovább csökken, 

 a CD bevétel a jelentés évében tovább csökkent, ezért szerzeményezésünket ennek    

       arányában mérsékeljük, 

 kiemelten fejlesztjük a népszerű hangoskönyvek állományát, 

 kényszerűen tovább csökkentjük az időszaki kiadványok választékát,  

 a reprográfiai szolgáltatásokat a minimálisra csökkentjük, 

 figyelünk az energiafelhasználásra (fűtés, világítás) és a vízfogyasztásra, 

 anyagrendelésünket ismét a „nagyon szükségesre” korlátozzuk, 

 teljeskörű állományleltárt tervezünk: a V/2., VII/2. és a XIII/4. egységekben, AV-  

             leltárt pedig a IV/1.,IV/3.,VI/1.,VI/2.,XIII/6.,XIII/7. és a XIII/8. egységekben. 
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5. Kapcsolatépítés és –tartás feladatai 

 

      Lakossági 

 Helyt adunk különböző civil kezdeményezéseknek, propagálva programjaikat (IV/1. 

Könyv- és Zenebarát klubok; IV/3. Helytörténeti Múzeum; V/2. V. ker. Helytörténeti 

Társaság; Szemere utcai Polgári Iskola Öregdiákjainak Baráti Köre; Dagály utcai 

könyvtár Klubszoba rendezvényei). 

 Honlapunkon folytatjuk a sokak által látogatott könyv- és DVD-ajánló rovatunkat, 

illetve online vetélkedőt szervezünk általános- és középiskolásoknak a kötelező 

és/vagy ajánlott olvasmányok feldolgozására (VI/1.,VII/2.,XIII/8.). 

 „Olvassuk újra!” könyvajánló propagandánkat kiterjesztjük a házhoz, illetve 

kórházhoz „kötött” használók részére is. 

 A honlapon elérhető könyvtáros blog segítségével továbbra is segítjük a használók 

tájékozódását az újdonságok körében, és hetente küldött újdonság-értesítőkkel 

valamint tematikus bibliográfiával népszerűsítjük a régebbi állományrészeket is. 

 Angyalföldön olvasószervezést tervezünk az új lakópark, a Marinapart lakói körében. 

 A használók különböző rétegei körében továbbra is Corvina- és Internet felhasználói 

képzéseket szervezünk (IV/1.,IV/3.,VI/1.,VI/2.,VII/2.,XIII/6.,XIII/8.). 

 A kerületi nyomtatott és elektronikus sajtót továbbra is felhasználjuk a lakosság 

informálására szolgáltatásainkról és újdonságainkról. 

  “Cseréljünk újságot” akciónk sikeres, ezért a tervévben kiterjesztjük a régió más 

könyvtáraira is (a Kertész utcai könyvtár böngészdéjében bárki cserélheti saját 

kedvenc – ám a könyvtárban nem található – sajtótermékét). 

 Folytatjuk a „Könyvet házhoz” akciót, így segítve az otthonukhoz kötött használókat. 

 A Dagály könyvtárban továbbra is fogadóórát tartó képviselő segítségével 

népszerűsítjük a könyvtár szolgáltatásait a lakosság körében. 

 

      Intézményi – önkormányzati 

 Továbbra is együttműködünk a kerületi óvodákkal, közép- és általános iskolákkal,   

       a Pedagógiai Szolgáltató Központokkal: 

- a Király utcai könyvtár a IV. kerületi PSZK-val közösen versmondó versenyt 

szervez, 

- munkaterv alapján fogadjuk a Pannónia Kollégium diákjait (XIII/2.), 

- továbbra is együttműködünk a VI. És VII. kerületi PSZK-val. 

 A fogyatékkal élők minél jobb könyvtári ellátása érdekében továbbra is egyeztetjük 

munkatervünket a Káposztásmegyeri Mozgássérült Egyesülettel, az V. kerületi 

Nyugdíjasok Otthonával, a Kassák Lajos utcai Idősek Klubjával, a TERÉZÉNO-val, a 

Derűs Alkony Nyugdíjas Klub tagjaival. A XIII. Kerületben újabb, Derűs Szívek nevű 

            nyugdíjas klubbal vesszük fel a kapcsolatot. 

 Továbbra is bekapcsolódunk a Fészek Klub, az Arany 10 Művelődési Ház; 

Erzsébetvárosi Művelődési Ház, Káposztásmegyeri ÁMK, JAMK, Klub Galéria, 

Máglya-közi művésztelep programjaiba. 

 Továbbra is kapcsolódunk a kerületi önkormányzatok programjaihoz, ünnepeihez és 

jeles napjaihoz (Újpesti Városnapok; Lipót Napok, Erzsébetvárosi Napok; Terézvárosi 

Búcsú, Angyalföldi Napok, Angyalföldi Utcabál). 

 2010-ben is részt veszünk a Múzeumok Majálisán és a Múzeumok Éjszakája 

programsorozatban. 
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Szakmai 

 Továbbra is aktívan részt veszünk a FSZEK szakmai bizottságaiban (CIRC, referensz, 

      Honlap, Corvina-fejlesztés, TÁMOP). 

 Továbbra is részt veszünk az MKE különböző szekciói, a HUNRA, az IBBY, a Kiss 

      Áron Magyar Játéktársaság munkájában. 

 Közreműködünk a FSZEK Janikovszky Éva meseíró pályázat lebonyolításában. 

 Folytatjuk az EU-val kapcsolatos információk rendezvényeken és programokon 

   történő terjesztését a Külügyminisztérium által biztosított pályázati támogatásból   

(IV/1., XIII/8.). 

    Az Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár (XIII/6.) óvodás csoportokkal történő 

foglalkozásairól továbbra is módszertani videofelvételek készülnek, amelyeket a 

gyermekkönyvtáros képzés is hasznosít. 

    Közreműködünk az elnyert TÁMOP pályázat megvalósításában: 

      - az olvasáskultúra fejlesztését célzó alprojekt (családi szombatok, nyári napközis 

táborok) általános projektmenedzsmentje, illetve részvétel a lebonyolításban 

(IV/1.,VI/2.,XIII/6.,XIII/8.), 

      - a digitális szakadék leküzdésére irányuló programban, 

      - interaktív, felhasználóbarát honlap elkészítése (VII/2.), 

      - a „Klikkelj az olvasásra!” kampányhoz a “Klikk-kalandor” játék (VII/2.) és még más 

elemek kidolgozása. 

 

        Média 

 A kerületi újságokban és kábeltelevíziókban való általános jelenlét mellett 

(szolgáltatás-ismertetések)a tervév fontos feladata  a TÁMOP pályázati projekt 

eseményeiről való rendszeres tudósítás. 

 A már ismert médiumok mellett felvesszük a kapcsolatot a XIII. kerületi 

Közművelődési Nonprofit Kft.-vel, hogy havonta megjelenő programfüzetükben 

bemutathassuk a kerületi könyvtárak szolgáltatásait. 

 

6. Egyéb 

 

Pályázatok 

 Továbbra is kihasználjuk az NKA, a MKE és a kerületi önkormányzatok által kiírt 

pályázatok lehetőségeit  

 A kerületi önkormányzatokhoz benyújtott pályázatok mellett a tervévben az elnyert 

TÁMOP pályázat is biztosítja az egyes kerületekben szervezett rendezvények, nyári 

napközis táborok megvalósítását (IV.,V.,VI., XIII.) 

 

Képzés – továbbképzés 

 A TÁMOP pályázat keretén belül 3 munkatársunk vehet részt szakmai tovább-

képzésen (1 fő információs-menedzser, 1 fő drámapedagógia, 1 fő gyermekkönyvtáros 

bábdramatika). 

 Belső továbbképzéseket és tapasztalatcseréket szervezünk honlap-szerkesztés, web 2.0 

technológia, blogolás témakörökben. 

 

 

Szakmai programokon való részvétel, ösztöndíjak, tanulmányutak 

 Továbbra is érdemi munkát végzünk (előadások, programok összeállítása, felmérések) 

az MKE-ben, képviseljük régiónkat a vándorgyűlésen. 
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 Igény szerint fogadjuk a felsőoktatás és a középfokú képzés könyvtár szakos hallgatóit 

szakmai gyakorlatra. 

 

7.   Rendezvény- és programterv 

 Folyamatos programok 

 

IV/1. Király utcai könyvtár  Képzőművészeti kiállítások (havonta 

IV/1. Király utcai könyvtár Kézműves foglalkozások és könyvtárbemutatók  

V/2. Belvárosi Könyvtár Aktuális évfordulók kiállítása (havonta) 

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

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár Szombati Catan-verseny (havonta) 

kapcsolódva (havonta) 

VII/3. Kertész utcai könyvtár Kiállítások jelentősebb évfordulókhoz, ünnepekhez 

VII/3. Kertész utcai könyvtár Olvasóköri beszélgetések (havonta) 

XIII/2. Pannónia utcai könyvtár Könyvtárhasználati foglalkozások középiskolásoknak 

(havonta) 

XIII/4. Lehel utcai könyvtár Könyvkiállítások jelentősebb évfordulókhoz, 

ünnepekhez kapcsolódva (kéthavonta) 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

Állatbarát Klub (havonta)  

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

Kiállítások aktualitásokhoz (két- három havonta) 

 

XIII/7. Radnóti Miklós Könyvtár Képzőművészeti kiállítások (kéthavonta) 

 

 Egyéb programok 

Január   

IV/3. Babits Mihály Könyvtár 

 

Az Erkel Gyula Zeneiskola növendékeinek újévi 

hangversenye 

V/2. Belvárosi Könyvtár  Klikkelj az olvasásra! – TÁMOP kampányprogram 

VI/2. Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár  

Kézműves foglalkozás 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár  

Derűs Alkony Idősek Klubja: Népszokások 

  Magyar Kultúra Napja: kapcsolódás a Klikkelj… 

kampányhoz 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár  Turista voltam az Európai Unióban - díjkiosztó 

Február   

IV/1. Király utcai könyvtár   Klikkelj az olvasásra! – TÁMOP kampányprogram 

V/2. Belvárosi Könyvtár Keczely Gabriella festőművész kiállítása 

VI/2. Terézvárosi 

gyermekkönyvtár  

Kézműves foglalkozás 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár  

Kreatív Műhely - farsang 

  Kiállítás a Mackóvár szakkör (Tomori Pál tagiskola) 

alkotásaiból 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár  

 

Versmondó verseny általános iskolások számára 

(PSZK-val közösen) 

  Az ismeretlen Budapest – Az Angyalföldi 

Helytörténeti Gyűjtemény Kiállítása 
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  A klímaváltozás hatásai, környezettudatos magatartás 

– foglalkozás 

  Családi szombatok a könyvtárban 

Március   

VI/2. Terézvárosi 

gyermekkönyvtár  

„Az év gyermekkönyv díja 2009.” IBBY zsűrizés 

 

  Terézvárosi szépírói pályázat meghirdetése 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár 

Internet Fiesta 

 

  Kreatív Műhely - kokárdakészítés 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár  

 

Prózamondó verseny általános iskolások számára   

(PSZK-val közös) 

  Barangoljunk, de hol? – Internet Fiesta 

  Családi szombatok a könyvtárban 

Április   

IV/1. Király utcai Könyvtár  

 

Családi szombatok  

TÁMOP program, Bábakalács Bábszínház 

VI/2. Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár  

Kézműves foglalkozás 

  Kerületi mesemondóverseny a TERMA 

támogatásával 

VII/2. Deák Ferenc Könyvtár   Költészet Napja : szavalónap az EPSZK-val közösen 

XIII/2. Pannónia utcai könyvtár  Képzőművészek kiállítása 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár  

13. Óperencia rendezvény – A Mese útja c. olvasóvá 

nevelő program részeként 

  Kreatív Műhely – tavasz, Anyák napja 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár 

 

Népdaléneklési verseny általános iskolások számára 

(PSZK-val közös) 

Május   

IV/1. Király utcai könyvtár   Foglalkozás Anyák napján: köszöntők 

VI/2. Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár  

Kézműves foglalkozás 

 

  Janikovszky Éva meseíró pályázat, előzsűrizés 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár   

Derűs Alkony Idősek Klubja – tavaszi jeles napok 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár  Tematikus foglalkozás - Készülődés anyák napjára 

Június   

VI/2. Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár  

Kézműves foglalkozás 

 

  Nyári 1 hetes bejárótábor 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár  

XIII. Kerületi Napok 

 

  TÁMOP Nyári napközi tábor 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   Kerületi Napok – helyismereti játék 

  Napközis tábor a Margitszigeten 

Július   

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár  

TÁMOP-Nyári napközi tábor 

 

Augusztus   

XIII/8. Dagály utcai könyvtár  Angyalföldi utcabál:  
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 a könyvtár rendkívüli nyitva tartása 

Szeptember   

VI/2. Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár  

Kézműves foglalkozás 

 

  Népmese napja 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár   

A Népmese Napja – tündérmesék 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár  A Népmese Napja – Benedek Elek mesefeldolgozás 

  Használóképző a digitális szakadék megszüntetésére 

(TÁMOP) 

  Netre fel! 

Október   

  Fővárosi Könyvtári Napok rendezvényei – 

valamennyi könyvtár részvételével 

IV/1. Király utcai könyvtár 

 

Családi szombatok  

TÁMOP program, író-olvasó találkozó 

VI/2. Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár  

Kézműves foglalkozás 

 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár   

Az Állatok világnapja 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár  Könyvtári Napok – A család 

  Családi szombatok a könyvtárban 

November   

V/2. Belvárosi Könyvtár  Rendezvények a Lipót Napok keretében 

VI/2. Terézvárosi 

gyermekkönyvtár  

Kézműves foglalkozás 

 

  Kazinczy verseny 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár   

A monókától a meséig – családi délután 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár  

 

Szépolvasóverseny általános iskolások számára  

(PSZK-val közös) 

December   

IV/1. Király utcai könyvtár  

 

Családi szombatok – TÁMOP program, Bábakalács 

Bábszínház 

  Ünnepi koncert újpesti művészekkel 

IV/3. Babits Mihály Könyvtár Ünnepváró foglalkozás 

VI/2. Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár  

Kézműves foglalkozás 

 

  Kerületi Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 

XIII/2. Pannónia utcai könyvtár  Képzőművészek kiállítása 

XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi 

Könyvtár  

Mikulásváró foglalkozás 

  Kreatív Műhely - karácsony 

XIII/8. Dagály utcai könyvtár   Ünnepváró foglalkozás - ajándékkészítés 
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Kelet-pesti régió 

 

Fontos feladatként kell kezelnünk a szakmai eredmények stabilitásának megőrzését és 

továbbfejlesztését. Könyvtáraink célja a könyvtárhasználók megszólítása, hangsúlyos eleme a 

partnerközpontúság.  

Törekszünk egy dinamikusan fejlődő tagkönyvtári rendszer kialakítására, amely képes a XXI. 

század olvasói-használói igényeinek kielégítésére, és segíti az innovatív és versenyképes 

környezet kialakítását. 

 

Kiemelt feladatok 

 

 A FSZEK szervezeti változásainak előkészítése, a könyvtárak zökkenőmentes 

integrálása az új szervezeti egységekbe. 

 A Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepo Expressz” című pályázatban 

vállalt feladataink perfekcionálása. 

 Aktív részvétel a FSZEK 2008-2013 évekre szóló stratégiai tervének meg-

valósításában. 

 Előtérbe helyezzük a szolgáltatások minőség alapon történő fejlesztését, a könyvtári 

minőségmenedzsment alkalmazásával. 

 Továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordítunk: 

- a fogyatékkal élők könyvtárhasználatának támogatására, 

- kiemelten figyeljük a 14 éven aluliak könyvtár-használatra való szoktatását, 

- csoportos és egyéni képzési formában tanítjuk az internet használatot, az 

információ keresés technikáját, az ügyintézés módjait, és az adatbázisok 

használatát. 

 Jobban kihasználjuk a könyvtár multifunkcionális tereit, a rendezvények a könyvtár 

integráló szerepét erősítik. 

 A jelentős évfordulókra külön programokat szervezünk az állandó és sikeres 

programok mellett. 

 Maximálisan kihasználjuk a pályázatok adta lehetőségeket. 

 

2. Szervezeti és szakmai fejlesztési feladatok 

 

      Hálózatfejlesztés 

 A FSZEK makro szerkezetét érintő regionális átszervezés a tagkönyvtárakat is érinti, 

ezért újra kell építeni a szervezeti és szakmai kapcsolatait az új régió tagkönyvtáraival. 

 A felújított könyvtárak folyamatos karbantartása továbbra is fontos feladat, amelyet a 

regionális átszervezés nem befolyásolhat. 

 A XVI. kerületi Veres Péter úti könyvtár (XVI/2.) energia racionalizálására 2010-ben 

- pályázat útján - lesz megvalósítható. 

 

      Strukturális változások 

 Folyamatosan felülvizsgáljuk az egyes könyvtárak szolgáltatási struktúráját és a 

használói igényekhez kapcsolódva megszervezzük a szükséges változásokat. 

 

     Üzemszervezés 

 Könyvtáraink biztonságos üzemeltetése érdekében a rendelkezésre álló létszámot 

szükség szerint mobilizáljuk, összehangolva a munkatársak és az intézményi érdek 

szempontjait. 
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      Személyi ellátottság 

 A munkaköri leírásokat folyamatosan módosítjuk, a változtatásokat vezetjük. 

 Munkatársaink továbbképzésen való részvételét biztosítjuk; megszervezzük a régión 

belüli szakmai workshop-okat.  

 

3. Technológiai és tárgyi feltételek 

 

      Informatikai fejlesztés 

 A folyamatos informatikai fejlesztés mellett a X/4. könyvtárban szükségessé vált egy 

számítógépes oktatószoba kialakítása. (A feltételek rendelkezésre állnak.) 

 X/4.,  XV/1., és XV/3.  könyvtárakban tervezzük a WIFI használatának kiépítését. 

 

      Tárgyi feltételek 

 Felülvizsgáljuk a kültéri információs táblák elhelyezésének lehetőségeit a 

könyvtáraknál. 

 A XV/1. és a XV/4. könyvtárak tulajdonviszonyának rendezése, felújításuk, 

tatarozásuk tervezése. 

 

4. Szakmai feladatok 

 

     Gyűjteményszervezés, állományalakítás 

 A könyvtárak gyűjteményének gyarapítását az olvasók szociológiai összetétele és a 

kölcsönzött állományrészek forgalmi mutatói alapján végezzük. 

 Az elkövetkezendő évben kiemelten figyelünk a felnőtt és bármilyen oktatásban 

tanulók, valamint a hátrányos helyzetűek és a gyerekek igényeire. 

 A könyvtár állományainál figyelembe vesszük a digitalizálás adta lehetőségeket. 

 Külön gyűjteményeinket (helytörténet EU) illetve a folyóiratok rendelését a tényleges 

felhasználói igényekhez alakítjuk. 

 Az év folyamán teljes körű állományellenőrzést tervezünk a XVI. kerület 

könyvtáraiban. 

 Rendszeresen ellenőrizzük könyvtárainkban a gyűjtemények fizikai állapotát. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy széles körben biztosítsuk az információhoz való 

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

a CD –ROM -ok forgalma tragikusan csökkent. A gyűjtemény további fejlesztése csak 

minimális mértékben indokolt. 

 

     Katalogizálás 

 Tagkönyvtáraink folyamatosan egyeztetik és javítják az adatbázisban szereplő 

példányadatokat annak érdekében, hogy a katalógus megfelelően tükrözze az 

állományt. 

 Témakihelyezéseket folyamatosan megjelenítjük ma Corvinában, valamint az AV 

dokumentumok számát is láthatóvá tettük.  

 

      Szolgáltatás 

 A minőségbiztosítás első fokozásának bevezetése keretében könyvtárainkban 

megújítjuk az olvasók igényeinek figyelembe vételével a kölcsönző terek 

megjelenését. 
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 Megfelelő feliratok, eligazító táblákat, ú.n. beszélő feliratokat helyezünk el, amelyek 

közvetlenül fogják megszólítani az olvasókat. 

 Terveink közt szerepel több könyvtárunkban egy „tini sarok” kialakítása. 

Megszervezzük az egyéni bánásmódot igénylő tanulók könyvtárba szoktatását. Az 

olvasási nehézségekkel küzdő gyerekeknek a könyvtár egyéni segítők 

(gyógypedagógusok) bevonásával próbál segítséget nyújtani. Figyelembe vesszük a 

kompetencia elvű oktatás új rendszerét. 

 Folyamatosan készítünk könyvismertetéseket hagyományos és virtuális módon. 

Folytatjuk és kiterjesztjük minden kerületben a „Könyvet Házhoz” programunkat. 

 Komplex könyvtári foglalkozásokat szervezünk a fogyatékkal élő gyerekek részére. 

 Alapfokú internethasználói ügyintézési és információkeresési képzéseket tartunk 

különböző használó rétegeknek és korosztálynak. 

 A felnőttképzési tanácsadást, mint szolgáltatást folyamatosan fejlesztjük a munka 

világából kikerültek és a munka világába visszakerülni szándékozó könyvtárlátogatók 

részére. 

 

5. Gazdálkodás 

 

 A könyvtár a költségvetési és bevételi kötelezettségeinek maximális erőfeszítéssel 

igyekszik eleget tenni.  

 Az elkövetkezendő évben nagy átalakulások várhatóak a bevételek mikroadataiban. 

Ezek nyomon követése, elemzése fontos és folyamatos feladatunk lesz. A gazdálkodás 

kereteit nagymértékben befolyásolja a továbbiakban a szervezeti átalakulás. 

 Plusz bevételi források felkutatása. 

 Pályázati lehetőségek maximális kihasználása. 

 

6. Kapcsolatépítés és –tartás feladatai 

 

      Lakossági 

 A régió tagkönyvtárainak a kerületek kulturális életében elfoglalt szerepét továbbra is 

erősíteni szeretnénk. Kiterjedt kapcsolatokat ápolunk a helyi civil szervezetekkel és 

intézményekkel. 

 Folyamatosan keressük az együttműködési lehetőségeket. A rendszeres lakossági 

tájékoztatás érdekében az írott sajtóban, a honlapunkon és a régió hírlevelében 

információkat teszünk közzé a könyvtár életéről és szolgáltatásairól. 

 Havi rendszerességgel szervezzük a könyvtárunkban működő klubokat. (Nyugdíjas 

klub, Őszidő klub, Karaván klub, Nyelv klub). 

 

     Intézményi – önkormányzati 

 Tovább építjük kapcsolatainkat a terület kulturális intézményeivel és az 

önkormányzatokkal, együttműködési megállapodás keretében tervezzük a közös 

munkánkat. 

 A TÁMOP keretén belül nagyobb hangsúlyt fektetünk a pedagógiai szolgáltató 

központokkal való együttműködésre. 

 A fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek életminőségének javítása érdekében 

együttműködünk a kerületekben működő szakintézményekkel. 

 Szorosabbra fűzzük kapcsolatainkat a kisebbségi önkormányzatokkal. 
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      Szakmai 

 A régió munkatársai a jövőben is aktívan részt vesznek a FSZEK szakmai 

bizottságainak munkájában. 

 Szakmai összejöveteleket szervezünk különböző intézmények könyvtárosaival. 

 Kollégáink részt vesznek a civil szervezetek különböző konferenciáin. 

 

      Média – sajtó 

 Rendszeresen tájékoztatjuk a kerületi médiákat a könyvtár rendezvényeiről, 

újdonságairól. 

 

7.  Egyéb 

 

      Pályázatok 

 Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és kiírásokat. 

 Megkeressük azokat a lehetőségeket, amelyek révén rendezvényeinkhez támogatást 

szerezhetünk. 

 

      Képzés – továbbképzés 

 2010-ben a régió három munkatársa folytatja felsőoktatásban a tanulmányait. 

 A régión belül havonta tartunk szakmai összejöveteleket, megbeszéléseket. 

 Szükség esetén belső továbbképzést és tapasztalatcserét szervezünk. 

 

8. Rendezvény- és programterv 

2010. év kiemelt évfordulóihoz kiállítással és rendezvénnyel kapcsolódnak 

könyvtáraink: 

 Októberi Könyvtári Napok 

Könyvtári Fiesta 

A Föld Éve 

Széchenyi István halálának 150. évfordulója 

Erkel Ferenc Emlékév 

Mikszáth Kálmán Emlékév 

 

Havonta ismétlődő rendezvények  

VIII/2. Kálvária téri 

könyvtár 

Kézműves foglalkozás minden hó második 

csütörtök 

  Mesedélután minden hó első péntek 

  „Radnóti Miklós Irodalmi Kör" minden hó utolsó péntek 

  „Ki olvass többet?” - vetélkedő minden hónap 

  Óvodák, iskolák fogadása- 

könyvtárbemutató órák 

folyamatosan 

  Ünnepekhez kapcsolódó 

vetélkedők és játékok szervezése 

folyamatosan 

X/3. Újhegyi 

Könyvtár 

Kőbányai Írók és Költők 

Asztaltársasága 

 

  Kézműves foglalkozások folyamatosan 

X/4. Kőbányai 

Könyvtár 

Krimi Klub folyamatosan 

  Karaván Klub folyamatosan 

  Idegen Nyelvek Klubja folyamatosan 
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  Filozófiai Vitakör folyamatosan 

  Föld Éve rendezvényei  

  Közkönyvtári Egylet rendezvényei esetenként 

  Baba-mama Klub folyamatosan 

  Egészség Napok  

  Környezetbarát-klub folyamatosan 

  Tini Klub folyamatosan 

  Játszóházak, könyvbemutatók, 

könyvtárbemutatók, 

könyvtárhasználati versenyek, 

foglalkozások, rendhagyó 

történelem- irodalom órák, 

mesefoglalkozások óvodásoknak 

folyamatosan 

  a KÖSZI gyermekprogramjainak 

szakirodalmi ellátása 

három havonta 

  Mesefesztivál  

  EU-s kiállítások  

  25 éves az Artotéka – kiállítás 

sorozat 
 

  Mesélő Karosszék szombatonként 

  Délelőtti muzsika a könyvtárban minden hónap első 

szombat 

XIV/1. Kassák 

Könyvtár 

Őszidő Klub minden hó második 

péntek 

  Kassák Alkotóművészek Társasága 

Egyesület 

minden hó első csütörtök 

  Bibliatörténeti sorozat  

  Kiállítás sorozat folyamatosan 

XIV/2. Bosnyák utcai 

Könyvtár 

„Életem könyvei” klub 

rendezvényei 
 

  Helyi kiállítások a nagyobb 

évfordulókról 

folyamatosan 

  Könyvtári órák, 

könyvtárbemutatók iskolás és 

óvodás csoportoknak 

folyamatosan 

XIV/4. Füredi 

Könyvtár 

Könyvtárbemutatók óvodás és 

iskolás csoportoknak 

folyamatosan 

  Író-olvasó találkozók folyamatosan 

  Kiállítások szervezése folyamatosan 

  Ezoterikus Klub folyamatosan 

  Szíriusz Kulturális Egyesület 

játékdélutánjai 

folyamatosan 

  Könyvtárhasználati vetélkedő  

XV/1. Eötvös utcai 

könyvtár 

Krúdy kör előadásai minden hó első csütörtök 

  Kiállítások szervezése  

  Kézműves foglalkozások 

gyerekeknek 

 

XV/3. Zsókavár utcai 

könyvtár 

Zsókavár - Rókavár: irodalmi 

játszóház 

minden hó utolsó péntek 



 52 

  Régi idők mozija: diavetítés minden hó első péntek 

  Baba-mama klub minden második 

csütörtök 

  Könyv-Kép-Tár programjainak 

folytatása 

 

  Kiállítások folyamatosan 

  Kávéházi beszélgetések folyamatosan 

  Gyerekrendezvények szervezése folyamatosan 

XV/4. Szűcs István 

utcai könyvtár 

Csoportos könyvtári 

foglalkozások, művészeti- terápiás 

foglalkozások 

folyamatosan 

  Egészségklub folyamatosan 

  Ünnepekhez kapcsolódó 

rendezvények szervezése  

folyamatosan 

  Pestújhelyi Napok 

rendezvényeihez csatlakozó 

programok 

 

XVI/2. Sashalmi 

Könyvtár 

Kertvárosi Kávéházi Esték folyamatosan 

  Kézműves foglalkozások folyamatosan 

  Könyvtári órák, könyvtár-

bemutatók iskolás és óvodás 

csoportoknak, játszóházak 

folyamatosan 

XVII/2. Rákoscsabai 

Könyvtár 

Rákoscsabai Írók Műhelye minden hó második 

csütörtök 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

Jókai Anna Olvasóklub minden második hó 

utolsó csütörtök 

 

Több könyvtárunkban folytatódnak a használóképző tanfolyamok, és valamilyen 

programmal minden könyvtár kapcsolódik a TAMOP rendezvényeihez 

 

Rendezvények  

Január   

X/4. Kőbányai Könyvtár 25 éves az Artotéka- kiállítás sorozat: Banga Ferenc, 

Kádár Katalin kiállítása Szávoszt Katalin iparművész 

kiállítása 

XIV/1. Kassák Könyvtár Pelhősné Borbély Ilona festő és keramikus tárlata 

XV/3. Zsókavár utcai 

könyvtár 

Berg Judit és a cipelő cicák 

Író-olvasó találkozó 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kertvárosi Kávéház 

Kézműves foglalkozás, játszóház 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár „GameMax!” 

Készítsd el a saját számítógépes játékodat! 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

Előtérben az itáliai reneszánsz.” 

Megemlékezésünkkel csatlakozunk a Szépművészeti 

Múzeum „Botticellitől Tizianóig” c. kiállításhoz 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

„Repülünk!” - kiállítás Adorján János emlékére 

Február   

X/4. Kőbányai Könyvtár Krausz Margit festőművész kiállítása 
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XIV/1. Kassák Könyvtár Taviné Dévényi Mónika tűzzománc művész kiállítása 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kertvárosi Kávéház 

Kézműves foglalkozás: farsangi maszkkészítés; 

játszóház 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár Mese-ház: Játékos vetélkedő kisiskolásoknak 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

Itt a farsang!  

Kézműves foglalkozás: Farsangi sipka készítése 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

Télkergető - Tavaszváró kiállítás 

Március   

XIV/1. Kassák Könyvtár Teszák Sándor karikatúrista és 

Dorogi Ferenc szobrászkiállítása 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kertvárosi Kávéház 

Chopin évforduló 

Kézműves foglalkozás: kokárda készítése; játszóház 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár „Ne hagyd magad átverni!” 

Internet- és adatbiztonság közérthetően 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

Zenés utazás. 200 éve született Frédéric Chopin 

Közös rendezvény a Bartók Béla Alapfokú 

Művészetoktatási Intézménnyel 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

Nők a XVII. kerület történelmében. 

Tóth Péter helytörténész előadása 

Április   

X/4. Kőbányai Könyvtár Magyar Elektorgráfiai Társaság  

Kiállítás Radnóti emlékére 

XIV/1. Kassák Könyvtár Kassák Írisz Fotó Szekció tárlata 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kertvárosi Kávéház  

Széchenyi évforduló 

Kézműves foglalkozás 

Internet tanfolyam 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár Húsvéti festegető-vers tanuló-locsolkodó 

Anyák napja hajnalára - ajándékkészítés, átadás, 

versmondás, köszöntés 

„Széchenyi és kora” - kerületi művelődéstörténeti 

vetélkedő ünnepélyes eredményhirdetése 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

„Három kisnyúl ül a réten” 

Nyuszi és csibe készítése - kézműves foglalkozás 

Május   

X/4. Kőbányai Könyvtár Fábián Rózsa festőművész grafikai kiállítása 

XIV/1. Kassák Könyvtár TE Irodalmi Szekció 3. kollektív kiállítása 

XV/4. Szűcs István utcai 

könyvtár 

Pestújhelyi Napok rendezvényei 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kertvárosi Kávéház 

Kézműves foglalkozás; játszóház 

Schumann évforduló 

Internet tanfolyam 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár „Álmodtam egy világot magamnak” 

Gyermeknapi aszfaltrajz verseny 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

„A szívem is vele adom!” Anyák napi szív alakú 

képkeret készítése 
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„Pom-Pom meséi” - játékkészítés fonalból 

Kiállítás 

Június   

X/4. Kőbányai Könyvtár Szent László Napok 

Kovács Tamás grafikusművész kiállítása 

XIV/1. Kassák Könyvtár Hucskóné Kovács Mária fotó tárlata 

XV/3. Zsókavár utcai 

könyvtár 

Újpalotai Napok rendezvényei 

 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kézműves foglalkozás; játszóház 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

„Gyermeknapi álmaim – nemcsak gyermeknapon!” 

aszfaltrajzolás 

Július   

X/4. Kőbányai Könyvtár Bálind István grafikusművész kiállítása 

XIV/1. Kassák Könyvtár Modla Rózsa Viola és égi barátai tárlat 

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

TÁMOP: nyári napközis táborral együttműködve 4 

program szervezése 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár Szünidei őrület - LAN-party 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

„Nyár van, nyár…” 

 Pillangók készítése - kézműves foglalkozás 

Augusztus 

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

TÁMOP: nyári napközis táborral együttműködve 4 

program szervezése 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár Szünidei őrület - LAN-party 2. 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

220 éve született Kölcsey Ferenc író - kiállítás 

Szeptember 

X/4. Kőbányai Könyvtár A Két Ürmös – id. és ifj. Ürmös Péter kiállítása 

XIV/1. Kassák Könyvtár Abonyiné Serbán Lia kő- és üvegfestő, 

számítógépes grafikus kiállítása 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kézműves foglalkozás, játszóház 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár „Himnusz jelen időben” - versmondó verseny 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

100 éve született Faludy György, költő, műfordító 

Kiállítás 

Október 

VIII/2. Kálvária téri könyvtár Októberi Könyvtári Napok 

X/3. Újhegyi Könyvtár Októberi Könyvtári Napok Vetélkedők 

Kézműves foglalkozás 

X/4.  Kőbányai Könyvtár Októberi Könyvtári Napok 

Szegedi Katalin könyvillusztációs kiállítása 

XIV/1. Kassák Könyvtár Iparművész szekció 5. kollektív kiállítása 

Októberi Könyvtári Napok 

Vadnay Tünde bábelőadása 

Író-olvasótalálkozó 

Manuális foglalkozások, vetélkedők 

 A régió több könyvtára: 

XIV/2., XIV/4., XV/1., 

XV/3.,XV/4., XVI/1. 

Októberi Könyvtári Napok 

 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Októberi Könyvtári Napok 
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Kertvárosi Kávéház 

Kézműves foglalkozás: szüret; játszóház 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár Októberi Könyvtári Napok 

„Nekem szülőhazám e föld”: Rákoscsaba 2010 - 

fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetése 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

Októberi Könyvtári Napok 

„Anna, Peti, Gergő a könyvtárban.” 

Családi fészek Bartos Erika írónővel 

Nők Lapja a könyvtárban: V. Kulcsár Ildikó 

újságírónővel 

Bohóckodjunk! – bohóc készítése zokniból, fonalból 

November 

X/4. Kőbányai Könyvtár Laluk György akvarelljei 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kertvárosi kávéház Erkel 

Kézműves foglalkozás; játszóház 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár Őszi táplálkozás - vendég: Lelkes István főszakács 

Recept cserebere 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

Zenés utazás. 200 éve született Erkel Ferenc: 

rendhagyó énekóra zenepedagógusok 

közreműködésével. 

175 éve született Mark Twain amerikai író: vetélkedő 

gyerekeknek 

December 

X/4. Kőbányai Könyvtár Somorjai Kiss Tibor grafikusművész kiállítása 

XIV/1. Kassák Könyvtár Szőllősi András építész- festő-grafikus 

emlékkiállítása 

XV/3. Zsókavár utcai 

könyvtár 

Karácsonyi játszóház 

XVI/2. Sashalmi Könyvtár Kertvárosi Kávéház 

Kézműves foglalkozások mikulásra, karácsonyra 

készülődve 

Karácsonyi műsor gyerekeknek 

XVII/2. Rákoscsabai Könyvtár Szép karácsonyéj 

karácsonyi ajándékok és díszek készítése 

XVII/4. Rákoskeresztúri 

Könyvtár 

Kézműves foglalkozás: Macskamikulás készítése 

kartonból 

A gyermekkönyvtár karácsonyfája - közös 

fenyőfaállítás a gyerekekkel 

 


