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1 BEVEZETÉS
A digitális kultúra előretörése változtatást igényel a könyvtáraktól, így a mi könyvtárunktól is. A hangsúly a nyitottságon van. A XXI. század könyvtára továbbra is egy hagyományos értelemben vett
könyvtár, ahol az emberek dokumentumokat kölcsönöznek. Feladata azonban nem áll meg itt. Nemcsak könyvraktárként kell működnie, hanem teret kell adnia a közösségi léthez, ehhez pedig a tér
kitágulását fizikai értelemben is meg kell valósítani. Jobb hozzáférést kell nyújtanunk dokumentumainkhoz mindenki számára, aki eléri az internetet. Távszolgáltatást kell biztosítanunk. A nyomtatásban
megjelenő információk mellett pedig elektronikus tartalmakat is szolgáltatnunk kell.
2017. évben könyvtárunk feladatait, munkáját és teljesítményét ezen tényezők határozták meg:

1.1 KÖNYVTÁRI RÉSZLEGEK MEGFELELŐ HELYRE KÖLTÖZTETÉSE
Egy térbe helyeztük az irodákat és a háttérmunkát végző feldolgozó részleget, amely átadta helyét a
gyermekkönyvtári foglalkoztatónak.
A gyermekkönyvtári foglalkoztató a gyermekkönyvtárból nyílik, tágas és világos. Egyik sarkában szoptató és pelenkázó részt is kialakítottunk. Egy foglalkozás alkalmából kb. 60 főt tudunk benne elhelyezni. Több csoportot tudunk fogadni anélkül, hogy a kölcsönzést és az olvasni vágyókat zavarnánk.
Átrendeztük a gyermekkönyvtár szabadpolcos és kézikönyvtári állományát is. Olvasóink elégedetten
vették észre a pozitív változásokat.
A helyismereti gyűjtemény visszakerült a felnőtt könyvtári részlegbe. Miután a kézikönyvtár állományának felülvizsgálata befejeződött, az ott felszabadult polcokra kerültek azok a könyvek, amelyekből
dupla példányunk van, illetve már a felnőtt részlegünkben is kölcsönözhető a párja. Az egy-egy példányok, hagyatéki anyagok és kéziratok az irodában kerültek elhelyezésre, de természetesen kérésre
továbbra is biztosítjuk olvasóink számára. Az állomány így jobban átláthatóvá vált.
A Sziréna közben található külső raktárt felszámoltuk, így hosszú évek ígéretét teljesítettük, s visszaadtuk azt tulajdonosának, a Gazdasági Hivatalnak. Városi könyvtár esetében egyébként ennek meglétét semmi sem indokolta.

1.2 DIGITALIZÁLÁS
A könyvtárunk gyűjteményében megtalálható Váci Hírlap és Váczi Közlöny 1879-1945 között hetente
adott hírt Vác város és vidékét érintő társadalmi, közigazgatási és irodalmi témákról. Eddig is volt
igény ezeknek az újságoknak a tanulmányozására a városunk történetét kutatók részéről, ám ezek a
bekötött hetilapok koruk és méretük miatt nem feltétlenül férnek el a nyilvános kölcsönző terekben,
így használatuk egyeztetést igényelt, másolásuk lehetetlen volt a rongálódás veszélye nélkül. A modern könyvtárüggyel és a felmerülő kutatói igényekkel lépést tartva szerveztük meg ezeknek a régi
folyóiratoknak a digitalizálását. A robotszkennerek segítségével feldolgozott anyag a modern technológiának köszönhetően teljes szövegű keresést tesz lehetővé. Ezzel a technikai lépéssel átléptük a
könyvtár falait, és teret adunk a távszolgáltatás fejlődésének.
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1.3 ELEKTRONIKUS ADATBÁZISHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS
Beléptünk az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Programba /EISZ/, mely a hazai felsőoktatásban és kutatásban részt vevők számára nyújt hozzáférést elektronikus adatbázisokhoz, szélesítve
szolgáltatásaink körét, tájékoztatásban végzett munkánk minőségét.

2 IGAZGATÁSI FELADATOK
2.1 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS
A Minőségirányítási Tanács tagjai nem változtak. Az év folyamán folytattuk a 2016. évben elkezdett
munkát, csökkentve eddigi lemaradásunkat. A legnagyobb munkánk ezen a téren egy teljesen új, a
jogszabályoknak és a munkánknak megfelelő SZMSZ elkészítése, szervezeti struktúra kialakítása volt.
Megkezdtük az elkészített folyamatleltár alapján az egyes folyamatok leírását.
2.1.1






2.1.2







Szabályzatok elkészítése, aktualizálása
A Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése, jóváhagyása
Esélyegyenlőségi nyilatkozat elkészítése
Használati szabályzatok aktualizálása
Cafetéria szabályzat
Munka- és védőruha szabályzat
Szolgáltatások díjszabásának aktualizálása (fenntartói jóváhagyásra vár)
Folyamatleírások elkészítése
Állományba vétel és törlés folyamata az egyes dokumentumtípusoknál
Selejtezés előkészítése, leválogatás
Könyvtárközi kölcsönzés
Köttetés
Kölcsönzés
Beiratkozás

2.2 GAZDÁLKODÁS
Könyvtárunk a 2017. évben saját bevételből, és a fenntartónk által biztosított támogatásból gazdálkodott.
Ezen kívül nagyon sikeresek voltunk az 1 % személyi jövedelemadó gyűjtésében. Támogatóink összesen 167.743 Ft-ot ajánlottak fel számunkra, melyet digitalizálásra fordítottunk..
A dologi kiadásokat a 2016. évhez képest azonos szinten 22.215 e Ft-ra terveztük, s az év folyamán
időarányosan költöttük el. December hónapban némi aggodalomra adott okot felhalmozódott kifizetetlen számláink mennyisége, de ezek összege december utolsó napjaiban kifizetésre került.
A dolgozók a törvényben előírt és a törvény által biztosított juttatásokat megkapták. Nagyon pozitívra
értékelem, hogy dolgozóinknak a munkabér mellett, a kollektív szerződésben lefektetett egyéb személyi juttatásokat is biztosítani tudtuk. Egy kicsit javított az alulfizetett kulturális szféra dolgozóinak
helyzetén az állam által biztosított kulturális illeték, melyet mi is megkaptunk.
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A dokumentum beszerzésre fordított összeg 9.432.998 Ft volt, melyből 7.496.750 Ft könyv, 1.026.248
Ft folyóirat és 910.000 Ft digitalizált dokumentum.
Újra csökkent az előző évekhez képest az érdekeltségnövelő támogatás. Ez azért jelent problémát
számunkra, mivel eszközök beszerzésére kevés a forrásunk, s ennek a támogatásnak a 30 %-át tudjuk
beruházásra költeni. Kapott érdekeltségnövelő támogatás 1.735 e Ft volt, melyből 1.215 e Ft-ot dokumentumokra, 520 e Ft-ot beruházásokra költöttünk.
A MÁRAI program szervezetlensége miatt ebben az évben ebből a forrásból nem tudtuk állományunkat gyarapítani.
Beruházásra 2.422 e Ft-ot fordítottunk.
2.2.1




2.2.2

Intézményünkben megvalósított fejlesztések, javítások
Október hónapban átadásra került a felújított lift, a felújítás költsége nem intézményünket
terhelte, hanem fenntartónkat.
A Gazdasági Hivatallal együttműködve korszerűsítettük fűtésünk vezérlését, hőérzékelő kapcsolóval.
Felújításra került elavult, a hosszú évek alatt áttekinthetetlenné vált számítógépes hálózatunk.
WiFi elérhetőséget biztosítottunk minden helyiségünkben.
Pályázatokon való részvétel

Megpályáztuk a DDC Zöld Megoldás pályázatát 2.000.000 Ft értékben Marcus Tullius Cicero idézetével, mellyel mi is egyetértünk: „Ha van egy kerted és egy könyvtárad, mindened megvan, amire szükséged lehet.”
Pályázatunk célja a kert hasznosítása, egy újabb közösségi tér kialakítása volt, a kert megnyitása, napi
használatba vétele az olvasók és dolgozóink számára. A könyvtárunk így kiléphet a falak közül, nyitottá, interaktívabbá válhat. A kert így több lesz, mint egy hagyományos tér: „zöld könyvtár”, ami olvasóink számára biztonságos és kellemes.
Sajnos a Bírálóbizottság nem a mi pályázatunkat értékelte a legjobbnak.
2.2.3

Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok

Működési bevétel
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
Támogatások és átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Egyéb – maradvány elvonása
Kiadások összesen

4 706 e Ft
168 e Ft
98 685 e Ft
103 559 e Ft
66 959 e Ft
15 116 e Ft
18 611 e Ft
2 422 e Ft
219 e Ft
103 347 e Ft
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2.3 A KÖNYVTÁRI IMAGE NÖVELÉSE
Folytattuk a tavalyi évben elkezdett egységes arculat kialakítását. Új formavilágú és új arculatú honlapunkat használhatják felhasználóink. Egységesítettük a rendezvényeinket hirdető plakátok grafikai
megjelenését.

2.4 PARTNERKAPCSOLATOK
Az év során továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk könyvtárhasználóink megszólítására. Bővítettük
hírlevél szolgáltatásunkat. Naprakész tájékoztatást nyújtottunk olvasóinknak az újdonságok beszerzéséről. Tovább erősítettük a lakossági és intézményi kapcsolatainkat.
2.4.1











2.4.2

Együttműködés konkrét formái
Iskolák, óvodák számára – olvasásfejlesztő programok, könyvtári órák tartása
Vác város kulturális intézményei számára – sajtófigyelés
Informatikai Könyvtári Szövetség – kapcsolódás az Országos Könyvtári Hét megrendezéséhez
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár – kapcsolódás a Nagy Könyves Beavatás olvasásnépszerűsítő játékhoz
Magyar Állami Operaház – Opera Nagykövetei Program
Magyar Nyelv Barátainak Egyesülete – előadásának biztosítottunk helyszínt
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat kiállításának és könyvbemutatójának biztosítottunk helyszínt
A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárhoz kapcsolódva – Mesemaraton szervezése
ELTE – képzési programban rögzített szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátása
Váci Huszárbandériummal együttműködés – a Kulturális Örökség Napja keretében
Zöld Híd Kft – együttműködés a környezetvédelmi nevelésben
Kapcsolattartás óvodákkal, Iskolákkal

Csoportos foglalkozások szervezése időpont és téma egyeztetés alapján történt. A csoportos foglalkozások alapvető célja, hogy a gyermekek megismerkedjenek a könyvtárhasználat alapvető szabályaival. 51 alkalommal, 1482 fő részvevővel zajlottak ezek a foglalkozások.
Óvoda, iskola neve
Waldorf Iskola, Vác
Csányi Körúti Óvoda, Vác
Vám Utcai Óvoda, Vác
Nyár Utcai Óvoda, Vác
Juhász Gyula Általános Iskola, Vác
Radnóti Általános Iskola, Vác
Viktor Speciális Intézet, Vác
TOPHÁZ, Göd
Pivár Ignác Iskola, Vác
Árpád Fejedelem Általános Iskola, Vác
Karolina Általános Iskola, Vác
Gárdonyi Általános Iskola., Vác
Földváry Általános Iskola, Vác
Petőfi Általános Iskola, Vác
Hársfa Utcai Óvoda, Vác

Alkalom
2
5
2
2
10
5
1
5
6
2
2
1
2
1
1
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Látogatók száma
49
131
38
52
414
210
21
125
85
54
55
18
76
27
27

Óvoda, iskola neve
Madách Imre Gimnázium, Vác
Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium Vác
Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola , Vác

Alkalom
1
1
2

Látogatók száma
27
17
56

2.5 HUMÁN ERŐFORRÁS
Az év során szervezeti átalakításra nem került sor. Egy dolgozónk áthelyezési kérelemmel egy másik
Pest megyei könyvtár kötelékében folytatja tevékenységét. Egy dolgozótól mi váltunk meg, mert nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Két dolgozónk jelezte nyugdíjba vonulási szándékát, azóta
felmentési idejüket töltik. Két kolléganőnk pedig gyermekeikkel vannak otthon CSED-en, illetve GYEDen. Az így megüresedett álláshelyeinket új dolgozókkal betöltöttük.
Intézményünk engedélyezett létszáma 26 fő, nem változott az előző évhez képest. Nyitó állományi
létszámunk 23 fő volt. Év közben 2 fő jogviszonya megszűnt, ürest álláshelyekre 3 fő került felvételre.
Munkakör
Felsőfokú végzettségű
szakmai munkakör
Középfokú végzettségű
szakmai munkakör
Egyéb munkakör
Összesen

Teljes munkaidős
9 fő

Részmunkaidős
–

Összesen
9 fő

10 fő

–

10 fő

6 fő
25 fő

1 fő
1 fő

7 fő
26 fő

Egy fő kulturális közfoglalkoztatott augusztus 14-éig segítette munkánkat. Támogattuk őt szakirányú
szakképzettség megszerzésében, így azóta munkatársunk lett.

3 KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, FORGALMI STATISZTIKÁK
2017. évben intézményünk 227 napot tartott nyitva, heti 5 nap, szombaton is.
Július 24-től augusztus 20-áig tartott szokásos nyári zárva tartásunk. November 29-től december 6áig számítógépes rendszerünk felújítása miatt rendkívüli zárva tartást kellett elrendelnünk.
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3.1 2017. ÉVI LÁTOGATOTTSÁGI ADATOK
813

629
626 611
609
605 590
598
566
548
548
543 539
540
532
529
521 503
515
504 514
496 475
492
464 465
441 453
390

628

574

265

306
234
223

215
213 193
209
191
181
165 186 158 155 156 164 171
161
155
130
127
121 142 140
91

567
435

637

609 613
555
5
51
5
46
541
538
532
464
451

582
420
373

305

268
261
248
214
208
182
180
173
156 173
154 156
143
134
124
83103
74

229

210
197
180
179

2017.01.02 - 2017.01.08
2017.01.09 - 2017.01.15
2017.01.16 - 2017.01.22
2017.01.23 - 2017.01.29
2017.01.30 - 2017.02.05
2017.02.06 - 2017.02.12
2017.02.13 - 2017.02.19
2017.02.20 - 2017.02.26
2017.02.27 - 2017.03.05
2017.03.06 - 2017.03.12
2017.03.13 - 2017.03.19
2017.03.20 - 2017.03.26
2017.03.27 - 2017.04.02
2017.04.03 - 2017.04.09
2017.04.10 - 2017.04.16
2017.04.17 - 2017.04.23
2017.04.24 - 2017.04.30
2017.05.01 - 2017.05.07
2017.05.08 - 2017.05.14
2017.05.15 - 2017.05.21
2017.05.22 - 2017.05.28
2017.05.29 - 2017.06.04
2017.06.05 - 2017.06.11
2017.06.12 - 2017.06.18
2017.06.19 - 2017.06.25
2017.06.26 - 2017.07.02
2017.07.03 - 2017.07.09
2017.07.10 - 2017.07.16
2017.07.17 - 2017.07.23
2017.07.24 - 2017.07.30
2017.07.31 - 2017.08.06
2017.08.07 - 2017.08.13
2017.08.14 - 2017.08.20
2017.08.21 - 2017.08.27
2017.08.28 - 2017.09.03
2017.09.04 - 2017.09.10
2017.09.11 - 2017.09.17
2017.09.18 - 2017.09.24
2017.09.25 - 2017.10.01
2017.10.02 - 2017.10.08
2017.10.09 - 2017.10.15
2017.10.16 - 2017.10.22
2017.10.23 - 2017.10.29
2017.10.30 - 2017.11.05
2017.11.06 - 2017.11.12
2017.11.13 - 2017.11.19
2017.11.20 - 2017.11.26
2017.11.27 - 2017.12.03
2017.12.04 - 2017.12.10
2017.12.11 - 2017.12.17
2017.12.18 - 2017.12.24
2017.12.25 - 2017.12.31

0 0 0 0

Gyermek látogató

Felnőtt látogató

3.2 KÖNYVTÁRHASZNÁLAT BEMUTATÁSA
Regisztrált felhasználók (fő)
Használat (db)

4150
Személyes használat
40671
Távhasználat, telefon, email
2231
OPAC, honlap
119520
Kölcsönzött dokumentum
151178
Könyvtárközi kölcsönzés (db)
Beérkezett kérés
3
Küldött kérés
47
A legfontosabb szolgáltatásunk a statisztikai adatokból merítve továbbra is a dokumentumkölcsönzés
volt, de nagy mértékben növekedett a távhasználat. A regisztrált olvasók mindegyike átlagosan 36 db
könyvet és egyéb dokumentumot kölcsönzött ki a könyvtárból. Arányaiban a legnagyobb a könyvek
kölcsönzése, melyet a folyóiratok és hangzó dokumentumok követnek. Bizonyos, hogy a könyvárak,
az olvasásnépszerűsítő tevékenységünk is hozzájárul e magas számhoz. A személyes használat átlagban 10 db. Minimálisan csökkent regisztrált felhasználóink száma. Többen keresik fel megújult honlapunkat, érdeklődnek telefonon, e-mailben. Folyóirat olvasónk népszerűsége töretlen.

4 SZAKMAI FELADATOK
4.1 GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS, ÁLLOMÁNYÉPÍTÉS
Gyűjteményszervezési feladatainkat egész évben folyamatosan végeztük. Munkánk során a szakmai
szempontok mellett kiemelten figyelembe vettük az olvasói igényeket is. Dokumentum beszerzési
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keretünket folyamatosan, időarányosan tudtuk elkölteni, így olvasóink 2-3 hetente hozzájutottak a
legfrissebb újdonságokhoz. Az állomány gyarapítása mellett folytattuk a 2016-ban megkezdett erőteljes, tervszerű állományapasztást is a könyvek körében.
Az állomány olvasóbarát elrendezése érdekében egyes állományegységeket áthelyeztünk, így a mára
már feleslegessé vált bekötött folyóiratokat, kazettán lévő hangos könyveket, valamint a bakelit
hanglemezek és videokazetták egy részét leselejteztük.
4.1.1

Állományfejlesztés, gyarapítás

Az állomány gyarapítására fordított összeg két forrásból, a költségvetésben biztosított dokumentum
beszerzési keretből és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból tevődik össze.
Állományunkat vásárlás, olvasói ajándékok és a Nemzeti Könyvtár sorozat útján gyarapítottuk.
Beszerzés módja
Darab
Leltárkönyv szerinti értéke
Vétel
3619 db
11 404 244 Ft
Olvasói ajándék
299 db
500 544 Ft
Márai-program
0 db
0 Ft
Nemzeti Könyvtár sorozat
24 db
60 000 Ft
Összesen
3942 db
11 964 788 Ft
A dokumentumok beszerzése elsősorban szerződött partnereinktől történik.
Könyvek: A Libri-Shopline-tól kiemelt partnerként a magyar nyelvű könyvekre 35%-os kedvezményt
kapunk, továbbá sok a 40-60 %-os akció. 2017-ben is elsősorban az elhasználódott gyermekkönyveket cseréltük le, kihasználva az akciókat. A KELLÓ-val évente kötünk szerződést. A kedvezmény mértéke a szerződött összegtől függ. Tavaly 1 050 000 forintra szerződtünk, erre 28 % kedvezményt kapunk.
Hangtári dokumentumok: 2017-ben nem vásároltunk CD-t, DVD-t, a nem hagyományos dokumentumok keretét a régi váci folyóiratok digitalizálásra fordítottuk.
Folyóiratok: Folyóiratállományunk részben előfizetés útján, részben pedig az NKA folyóirattámogatási programján keresztül jut el olvasóinkhoz. Főbb szállítóink: KELLÓ, HELIR. 2017-ben összesen 154 féle nyomtatott folyóirat 159 példányban járt a könyvtárba. A több példányos folyóiratok a
helyi lapok voltak. Online elérésű folyóirat 1 db volt.
4.1.2

Állományapasztás

Az állományapasztási munkák során több mint 15 ezer dokumentumot selejteztünk le, melyek nagy
része feleslegessé vált.
Dokumentumtípus
Könyv
Bekötött folyóirat
Bakelit hanglemez
CD, hangos könyv
Video, DVD
Összesen

Darab
7 554
1 668
2 065
2 982
808
15 077
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4.2 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK
4.2.1

Olvasásfejlesztés

Legfontosabb feladatunk az olvasásnépszerűsítés, az olvasás megszerettetése. Ennek érdekében
olyan programokat szerveztünk, ahol a könyvtár és az olvasás összekapcsolódik.
4.2.1.1 Könyvtárhasználati órák, könyvtárlátogatás
Előzetes bejelentkezés után az oktatási intézmény tananyagában szereplő órákat tartottunk. Megismertettük a tanulókat a katalógus és a kézikönyvtári állomány használatával, a bibliográfia és a prezentáció témakörében is elmélyültünk.
4.2.1.2 Tematikus Órák
Ebben az éven az 1848-as szabadságharcra, Fekete István íróra emlékeztünk. Húsvéti foglalkozást,
Föld napját és környezetvédelmi ismereteket tartottunk több osztálynak. A naprendszer és az űrkutatás témájában is több iskoláscsoportot fogadtunk.
4.2.1.3 Filmvetítés
A sajátos nevelési igényű tanulókkal a tananyagban szereplő műveket film adaptációk segítségével
ismertettük meg. A filmadaptációk ugyanis felkeltik az érdeklődésüket az eredeti mű iránt.
4.2.1.4 Nagy Könyves Beavatás
Könyvtárunk ez évben csatlakozott a Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő játékhoz.
Évek tapasztalata, hogy a tinédzser korosztály nagyon keveset olvas, így az ő korosztályuk lett ennek
a játéknak a célcsoportja. A helyi iskolák bevonásával összesen 4 csoportot sikerült összeállítanunk,
akiknek az a feladata, hogy egy meghatározott könyvlista alapján elolvasott könyvekből „beavató
lapot”, könyvajánlót készítsenek.
A játék végén megválasztják a játék legjobb könyvajánlóját és legkreatívabb feladatát.
4.2.1.5 Országos Könyvtári Napok
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében 2017-ben is megrendezésre került a hazai
könyvtári rendszer legátfogóbb, több mint egy évtizedes múltra visszatekintő programsorozata,
melyhez mi is csatlakoztunk a következő programokkal:








Őszi népszokások: Az őszi népszokások témakörben általános iskolás gyermekek megismerhették a szenteket, az őszi hónapokhoz kötődő hiedelemvilággal és szokásokkal.
Szabó Magda tiszteletére rendhagyó irodalomóra: Szintén általános iskolások kaphattak bepillantást Szabó Magda életébe és irodalmi munkásságába.
Író olvasó találkozó Fábián Jankával, helyi születésű írónővel: A rendezvény moderátora az
írónő gyerekkori emlékeit és írói pályafutását idézte az érdeklődők elé, kötetlen beszélgetős
formában.
Őszi munkálatok a kertben – komposztálás: A Zöld Híd Kft. munkatársa tartott az iskolások
részére foglalkozást arról, hogy miért fontos a környezetvédelem és azon belül a komposztálás.
Író olvasó találkozó Kiss Ottóval: A költő több könyvvel is érkezett hozzánk, melyek közül inkább a versesköteteit emelte ki. Ezekből tartott felolvasást, majd megbeszélte mindegyik vers
szóhasználatát, ritmusát és rímeit a gyerekekkel. Néhány versét megfilmesítették, melyeket
levetített a versek megbeszélése után.
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4.2.1.6
január

Tematikus könyvajánlók, dekorációk készítése
Katona Lajos KÖNYV SZOBOR építése a Boronkay Szakkgimnázium diákjaival
február
Könyvtári VAKRANDI
március
„Egyszer volt, hol nem holt…” krimi ajánló
május
Star Wars világnap
június-július
Nyári útikönyv-ajánló
szeptember
Mini könyvek ajánlója
október
Filmes könyvadaptációk
október-november
Halloween
december
Karácsony
4.2.2

Informatikai fejlesztés

4.2.2.1 Honlap fejlesztés
A honlapunk az év első felében kifogástalanul működött, de sajnos május második felében hirtelen
összeomlott. Újabb karbantartás után egy új formavilágú és új arculatú honlappal folytattuk az évet.
A jelenlegi honlap jól működik, az olvasók a visszajelzések alapján elégedettek vele, nagy örömmel
informálódnak honlapunkon keresztül mind a rendezvényeinkről, mind pedig új könyveinkről is.
Technikai oldalról nézve azonban továbbra sem szerencsés ez a fajta működtetés, így a 2018-as évben mindenképpen törekednünk kellene a NetLib Kft.-vel való szerződéskötésre, hogy a honlapunk a
könyvtár által használt Szikla rendszerrel összehangoltan működhessen a stabil távszolgáltatások
biztosítása érdekében.
4.2.2.2 Facebook
Könyvtárunk Facebook oldala, honlapunkhoz hasonlóan, folyamatosan frissítve, újabb és újabb tartalommal feltöltve működik. Az olvasói visszajelzések alapján elégedettek lehetnek velünk, mert lényegében csak pozitív visszajelzéseket kapunk.
4.2.2.3 Integrált könyvtári rendszer szerverfrissítése
A Szikla IKR Linux operációs rendszerű szervere elavult, feltörhető disztribúcióval működött. Június
hónapban a Netlib Kft. karbantartást végzett és a Linux új disztribúcióját telepítette a szerverre. Ezen
kívül újakra cserélte a szerver winchestereit is.
4.2.2.4 Számítógépes rendszer korszerűsítése, WiFi hálózat kiterjesztése
November végén sor került a teljes informatikai hálózat cseréjére és a WiFi hálózat kiterjesztésére.
Ennek köszönhetően átláthatóvá vált a rendszer és a teljes szolgáltató térben megfelelő lett a WiFi
vétel. Az új hálózat úgy lett kialakítva, hogy bővíthető legyen, de erre az elkövetkező időszakban remélhetőleg nem lesz szükség.
4.2.2.5 Eszközbeszerzés 2017-ben
Eszköz
APC szünetmentes táp
BENQ projektor
PC konfiguráció + Windos 10 Home
Hálózati eszközök
Hálózat kiépítése
WiFi hálózat kiépítése
Neptun takarítógép
Összesen

Darab
1
1
3
1
1
1
1
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Érték (Ft)
34 600
149 584
380 760
999 490
648 970
154 000
54 390
2 421 794

4.3 HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY
Mozgalmas időszakot zárt helyismereti gyűjteményünk. Új, a helyismereti tájékoztatás szempontjából megfelelő helyre került a gyűjtemény, valamint változott a helyismereti könyvtáros személye is.
4.3.1

Helyismereti adatbázis

24 db napi- és havilapot figyelünk. A kigyűjtött cikkeket rögzítésük után eljuttattuk a városháza sajtóosztályára és a váci kulturális intézményeknek.
Idén összesen 2266 darab cikk került rögzítésre a Sziklában, ebből könyvtárunk 39 alkalommal szerepelt az országos és a helyi sajtóban.
4.3.2

Helyismereti rendezvények

Március 23-án a 1848–49-es forradalom és szabadságharc váci eseményeire összpontosító, általános
iskolásoknak rendezett helytörténeti vetélkedőre került sor.
A nyári olvasótábor alkalmával június 21-én helytörténeti séta keretében városunk nevezetességein
keresztül ismerkedhettek meg a tábor tagjai Vác múltjával.
Könyvtárunk idén szeptemberben első alkalommal csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai nemzetközi rendezvénysorozathoz. A szeptember 16-án megrendezésre kerülő épületsétán 3 csoport 69
fővel vett részt. Az épületünk bemutatása mellett lehetőségünk nyílt a Lovardát is bejárni és a Váci
Huszárbandérium segítségével huszárruhákat is bemutatni a sétára érkezőknek.
Novemberben képeslap-kiállítást rendeztünk „Üdvözlet Váczról” címmel. Sokan erről a kiállításról
értesültek arról, hogy intézményünk nemcsak könyveket, hanem a városhoz bármilyen formában
köthető egyéb dokumentumokat is gyűjt, így képeslapokat is.
4.3.3

Helyismereti anyagok digitalizálása

A 2016-ban elkészített digitalizációs tervünket pontosítottuk. A tervezett 8074 oldal helyett 43 kötetben közel 12 200 oldal került digitalizálásra, a Váczi Közlöny 1881–1895 között és a Váci Hírlap 1887–
1942 között megjelent számai. A könyvtár állományában továbbra is megmaradnak az olykor új kötést érdemlő régi folyóiratok, de a mindennapi munkában már a kiváló minőségű digitalizált periodikák kerülnek „kézbe”. A digitalizálási munkálatokban az ARCANUM Adatbázis Kft. volt a segítségükre,
a HUNGARICANA közgyűjteményi portál rendszere pedig lehetőséget ad arra, hogy a digitalizálás
eredményét publikálhassuk, mindenki számárai elérhetővé tegyük. A www.hungaricana.hu oldalának
„fontos funkciója a különböző adatbázisok, intelligens, kifinomult és együttesen való keresése: nem
kell külön-külön lekérdezéseket futtatnunk, hanem lehetőségünk van egyetlen kereséssel valamennyi
adatbázisban megtalálni a minket érdeklő adatokat”, legyen az képeslap, fotó, térkép vagy folyóirat.
A Váci Hírlap és a Váczi Közlöny digitalizált oldalai megtalálhatóak a HUNGARICANA oldalán
(https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_helytortenet/) vagy a Katona Lajos Városi
Könyvtár oldalán (www.klvk.vac.hu).
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5 KÉPZÉSEK
Ebben az évben a következő képzéseken vettek részt kollégáink:




2017. szeptember 18.: „Legyél Te is beavatott !” – országos szakmai továbbképzés a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár rendezésében – Bednárik-Stefanik Adrienn, Bódi Zsolt, Jele
Viktória, Tóthné Uzonyi Ottilia
2017. október 18.: A Szikla Integrált Könyvtári Rendszer moduljai továbbképzés, a Netlib Kft.
szervezésében – Bednárik-Stefanik Adrienn, Gál Attila, Hosszú Petra, Jancskár Judit, Mózes
Irén, Ribainé Zeller Piroska, Szaszkó Márton, Tóthné Uzonyi Ottilia

6 RENDEZVÉNYEK
Közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken keresztül tovább erősítettük.

6.1 KIÁLLÍTÁSOK
Az intézményünk galériájában tartott kiállítások évek óta népszerűek. Ebben az évben törekedtünk
arra, hogy fiatal, a kiállítás látogatók előtt még nem ismert művészek munkáit mutassuk be.
A Könyvtár Galéria 2017. évi kiállításai:
Január 13. – január 31.
Február 2. – február 28.
Március 3. – április 4.
Április 6. – május 2.
Május 4. – május 30.
Június 1. – július 4.
Július 6. – augusztus 29.
Augusztus 31. – október 3.
Október 5. – november 7.
November 9. – december 1.

Weixelbaum Laura: Dal a kilenc világról
Garay Stúdió növendékei
Forte Fotóklub: A tél varázsa
Végh Katalin: „Lennék inkább unikornis”
Szarka Flóra: Tavasz a kertben
Magyar Miklós: Velencéből Erdélybe
Kocsis Iván: A test szépsége a fotográfiában
Krupa Mária: Kedvenc színeim
„Szakrális & Profán”
„Üdvözlet Váczról”

December 2. – 2018.január 2.

A Manajló festődinasztia ruszin képzőművészeti kiállítása

festmények
festmények
fotók
grafikák
batikolt selymek
festmények
fotók
festmények
festmények
könyvtári
képeslapok
festmények

6.2 KÖNYVBEMUTATÓK, ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
Meghívott művészek és előadók minden hónapban könyvbemutatót vagy a tudomány egyes területeit bemutató előadást tartottak olvasóink számára, igen nagy sikerrel. Itt is törekedtünk arra, hogy
elsősorban váci előadókat hívjunk meg, vagy váci vonatkozású témában kapjunk ismereteket.
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időpont
január 5.
február 27.
március 9.
április 27.
május 25.
szeptember 16.

szeptember 28.
október 12.
október 5.
november 16.
november 9.
december 14.

cím
Dinoszaurusz tojások és csontvázak a Bakonyból
Gyógyuljunk otthon
Hidas Judit Seb c. regényének
bemutatója
A kozmosz szövedéke
Ősi János Aranyménes c. könyvének bemutatója
Kulturális Örökség Napjai, a váci
huszárlaktanya (a könyvtár épülete) bemutatása
Nyereség vagy veszteség?

előadó
Ősi Attila egyetemi tanár
Kürti Gábor természetgyógyász
Hidas Judit író
Lőrincz Henrik csillagász
Ősi János író
Bednárik-Stefanik Adrienn helytörténeti könyvtáros

Mármarosi Eszter és Tátrai Zsófia életmód tanácsadó
Opera Nagykövetei Program
Ambrus Ákos operaénekes
Író-olvasó találkozó
Fábián Janka író
A magyar nyelv, nyelvközösség Kiss Jenő nyelvész
helyzete a XXI. század elején
Győzelmes Reformáció
Farkas Ádám tanár
A téli ünnepkör
Csukovits Anita muzeológus

6.3 GYERMEKKÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
A 2017-ben is folytattuk a már hagyományossá vált és népszerű rendezvényeinket.
6.3.1

Mesemaraton

A Nyár és a Vám utcai óvodások, a Juhász Gyula és a Radnóti Miklós Általános Iskola tanulói, a Viktor
Speciális Intézet Sződliget és a gödi TOPHÁZ lakói érkeztek hozzánk. Szabó Magdára emlékeztünk ez
alkalomból és az ő műveiből olvastunk fel. Nagyon kedvelt ez a program a váci pedagógusok körében
is, ezért is hoznak rendszeresen osztályokat hozzánk. Emlékül könyvjelzőt ajándékoztunk minden
résztvevőnek.
6.3.2

Nyári Olvasótábor

A tábori program előadásait a könyvtáros kollégák tartották meg, melyben szerepeltek angol és német játékos nyelvórák, a térképészetről és vulkánokról szóló előadások és egy látványos kísérlet is.
Helytörténeti foglalkozáson ismerkedtek meg a gyerekek Vác történetéhez kötődő helyszínekkel,
épületekkel, majd a váci kisvonaton folytattuk a városnézést. Megtekintettük a Sajdik Ferenc kiállítást
a főtéren. Irodalmi művet dolgoztunk fel a gyerekekkel, amit keresztrejtvénnyel, totóval színesítettünk. Könyvtárismereti óra keretén belül ismerkedhettek meg a könyvtárhasználattal, katalógussal és
a könyvtár tereivel.
A szerdai kirándulásunk alkalmat adott arra, hogy egy napot a nagytétényi kastélymúzeumban töltsünk el. A gyerekek jelmezbe öltözve, játékosan fedezték fel a kastély termeit.
6.3.3

Opera Nagykövetei Program

A 2017. évben az operasorozatunk keretén belül 8 alkalommal érkeztek opera előadók intézményünkbe. Változatos témák szerepeltek a programokban: az opera műfajáról, az operaházakról, zenei
hangszerekről és az operaéneklésről hallhattunk érdekes előadásokat. Vendégeink voltak Kozák Márta és Valter Ferenc.
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6.3.4

Országos Dianapok

Minden év októberében rendezik az országos diafilm hónapot, melyhez rendszeresen csatlakozunk.
Az idei évben alsó tagozatos iskolásokkal néztünk népmeséket, akik a Juhász Gyula Általános Iskolából érkeztek.
6.3.5

Családi nap a könyvtárban

Diafilmvetítést, kézműves foglalkozást és meseolvasást tartottunk az ide érkező kisgyermekes családok számára a tavaszi, őszi szünetek alkalmával.
6.3.6

Zenebölcsi

Minden pénteken kisgyermekes családoknak tart zenés foglalkozást Balázs Erzsébet óvodapedagógus,
az 1-3 éves korosztály számára.
6.3.7

Kézműves foglalkozás

Minden hónap második szombatján került megrendezésre. Szezonnak megfelelő tárgyakat készítettünk különböző technikákkal és anyagokkal.

6.4 KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK ADATAI
Rendezvények jellege
Kiállítások
Közművelődési rendezvények
Használó képzést szolgáló alkalmak
Olvasásfejlesztő programok
Digitális kompetenciafejlesztő
programok
Egyéb rendezvények
Összesen

Rendezvények száma
11
42
17

Résztvevők száma
950
1258
491

6
1

294
38

41
118

460
3491

7 PARTNERSÉG ÉS ÖNKÉNTESSÉG
Továbbra is fogadunk közösségi szolgálatot teljesítő diákokat. 36 diák összesen 410 óra közösségi
munkát teljesített a könyvtárban. A legtöbben a Közgazdasági Szakközépiskolából érkeztek hozzánk
intézményünk és az iskola közelsége miatt. Feladatuk főleg a könyvek szakjelzettel való ellátása, foglalkozások előkészítése, illetve rendezvényeken és a nyári olvasótáborban való segítségnyújtás volt.

8 SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
A könyvtárosok szakmai fejlődését nagyon fontosnak tartjuk, ezért támogatjuk a megyei és országos
rendezvények, konferenciák látogatását, melyeknek nemcsak az információ megszerzésben van nagy
jelentősége, hanem a szakmai és a személyes kapcsolatok kialakítása, ápolása miatt is.
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8.1 RÉSZVÉTEL A MAGYAR KÖNYVTÁROS EGYESÜLET RENDEZVÉNYEIN
2017.03.01.

MKE

2017.05.03.
2017.05.03.

MKE
PMK

OSZK, Budapest
Budapest
Szentendre

Könyvtárosok
digitális Jancskár Judit, Gál Attila
kompetenciája
Közgyűlés
Jancskár Judit
Olvasó közösségek
Gál Attila, Hosszú Petra, Szaszkó
Márton, Tóthné Uzonyi Ottilia

8.2 RÉSZVÉTEL A PEST MEGYEI KÖNYVTÁROS EGYESÜLET PROGRAMJAIN
2017.02.22. Szentendre Közgyűlés
2017.04.19. Üllő
Helytörténet és digitalizálás
2017.11.08. Érd
Kamaszok
olvasási
szokásai

Jancskár Judit, Gál Attila
Jancskár Judit, Gál Attila, Bednárik-Stefanik Adrienn
Gál Attila, Hosszú Petra, Csanálosi Kinga, Tóthné
Uzonyi Ottilia, Jancskár Judit

8.3 MEGJELENÉS ORSZÁGOS SAJTÓBAN
1. Dinoszaurusz tojások és csontvázak a Bakonyból — IN: Magyar Nemzet . 2016. december 31 .
79. évf. 307. szám . 30. p.

9 EGYÉB
9.1 GYAKORLATI KÉPZÉS SZERVEZÉSE
Az ELTE egy informatikus–könyvtár szakos hallgatója a „BBN-IKT11-291” kódszámú 80 órás időtartamú könyvtári gyakorlatát könyvtárunkban végezte el.

9.2 2017. ÉVBEN INTÉZMÉNYÜNKRŐL MEGJELENT CIKKEK
1. Az idén még kétszer lesz gyerekprogram a könyvtárban . — IN: Váci Napló . 2016. december
23 . 25. évf. 51-52. szám . 21. p.
2. Dinoszaurusz tojások és csontvázak a Bakonyból . — IN: Magyar Nemzet . 2016. december
31 . 79. évf. 307. szám . 30. p.
3. Programajánló . — IN: Váci Hírnök .- 2017. január .- 17évf. 1 szám .- 11-12. p.
4. Dr. Muth Ágota Gizella : "Üveg-festett-világom" : Walcz Beáta kiállításának utóhangjaként .
— IN: Váci Polgár .- 2017. január .- 23. évfolyam 1. szám .- 1,6. p.
5. Maczkay Zsaklin : Weixelbaum Laura : Dal a kilenc világról . — IN: Váci Napló .- 2017. január
20 .- 26. évf. 3. szám .- 11. p.
6. Vakrandi a könyvekkel . — IN: Váci Napló .- 2017. január 20 .- 26. évf. 3. szám .- 19. p.
7. Köszönet a könyvtárnak és munkatársainak . — IN: Váci Napló .- 2017. január 20 .- 26. évf. 3.
szám .- 8. p.
8. Elkészült a város 2017-es költségvetése . — IN: Váci Hírnök .- 2017. február .- 18. szám 2.
évf. .- 1, 4. p.
9. Tehetséges fiatalok tárlata . — IN: Váci Hírnök .- 2017. február .- 18. szám 2. évf. .- 9. p.
10. Könyvtári vakrandi : Vajon sikerül szerelembe esned? . — IN: Váci Napló .- 2017. február 3 .26. évf. 5. szám .- 19. p.
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11. Keresem mindig kíváncsi társam, aki időt szán rám . — IN: Váci Napló .- 2017. február 10 .- 26.
évf. 6. szám .- 16.p.
12. Könyvtári Vakrandi : vajon sikerül szerelembe esned? . — IN: Váci Napló .- 2017. február 10 .26. évf. 6. szám .- 20. p.
13. Tehetséges fiatalok tárlata . — IN: Váci Napló .- 2017. február 17 .- 26. évf. 7. évf. .- 16. p.
14. Versekkel emlékeznek a kommunizmus áldozataira a könyvtárban pénteken . — IN: Váci Napló .- 2017. február 24 .- 26. évf. 8. szám .- 16. p.
15. Garay Képzőművészeti Stúdió - Madách Imre Gimnázium növendékeinek munkáiból nyílt kiállítás a múlt hét végén a könyvtár galériájában . — IN: Váci Polgár .- 2017. március .- 23. évf. 3.
szám .- 15. p.
16. Fotós tárlat a könyvtár galériájában . — IN: Váci Hírnök .- 2017. március .- 28 évf. 3. szám .- 9.
p.
17. Nyolcmilliárd fölött van Vác idei költségvetése . — IN: Dunakanyar Régió .- 2017. március 2 .19. évf. 5. szám .- 2. p.
18. Furucz Anita : Emberi sorsokról a könyvtárban . — IN: Váci Napló .- 2017. március 3 .- 26. évf.
9. szám .- 19. p.
19. Elfogadták az idei költségvetést . — IN: Váci Napló .- 2017. március 3 .- 26. évf. 9. szám .- 4. p.
20. Szalayné Balázsi Enikő : Helytörténeti kérdésekben vetélkedtek a könyvtárban . — IN: Váci
Napló .- 2017. március 31 .- 26. évf. 13. szám .- 16. p.
21. Furucz Anita : Végh Katalin grafikus : nagyon önirónikus személyiség vagyok . — IN: Váci Napló .- 2017. április 7 .- 26. évf. 14. szám .- 9. p.
22. Fejlesztésekről döntöttek . — IN: Váci Napló .- 2017. április 14 .- 26. évf. 15. szám .- 4. p.
23. Szarka Flóra kiállítás . — IN: Váci Napló .- 2017. április 28 .- 26. évf. 17. szám .- 13. p.
24. Egy tanár, akitől bárki tanulhatja a szép beszédet : Dóra Zoltán . — IN: Váci Napló .- 2017. április 28 .- 26. évf. 17. szám .- 9. p.
25. Városképek a könyvtár galériájában . — IN: Váci Hírnök .- 2017. június .- 18. évf 6. szám .- 11.
p
26. A test szépsége a fotográfiában . — IN: Váci Hírnök .- 2017. június .- 18. évf 6. szám .- 12. p
27. Maczkay Zsaklin : családi szál az Aranyménesben : Megjelent Ősi János legújabb könyve . —
IN: Váci Napló .- 2017. június 2 .- 26. évf. 22. szám .- 11. p.
28. Márton Attila : Nagy utazás . — IN: Magyar Demokrata .- 2017. június 14. .- 21. évf. 24.
szám .- 64. p.
29. Maczkay Zsaklin : Veduták a könyvtár falán : Magyar Miklós újra életre kelti a műfajt . — IN:
Váci Napló .- 2017. június 16. .- 26. évf. 24. szám .- 13. p.
30. Kiállítás . — IN: Váci Hírnök .- 2017. július .- 18. évf. 7. szám .- 12. p
31. Muth Ágota Gizella : Velencéből Erdélybe : Magyar Miklós festőművésszel beszélgetünk . —
IN: Váci Polgár .- 2017. július .- 23. évf 7. szám .- 6. p
32. Hétfőtől nyári szünetre megy a városi könyvtár . — IN: Váci Napló . 2017. július 21 . 26. évf 29.
szám . 16. p
33. Bednárik-Stefanik Adrienn : Kulturális Örökség napjai a katona Lajos Városi Könyvtárban . —
IN: Váci Napló .- 2017. szeptember 8 .- 26. évf 36. szám .- 16. p
34. Katona Lajos Városi Könyvtár : "Csak Tiszta Forrásból!" - Könyvtárak összefogása a társadalomért . — IN: Váci Napló .- 2017. szeptember 29 .- 26. évf 39. szám .- 16. p
35. Furucz Zoltán : Fábián Janka életében Vác volt a kezdőpont : Akinek könyveit Vácon is rongyosra olvassák . — IN: Váci Napló .- 2017. október 13 .- 26. évf 41. szám .- 1, 7. p
36. Ha péntek : két kiállítás . — IN: Váci Napló .- 2017. október 13 .- 26. évf 41. szám .- 3. p
37. Ribáry Zoltán : Tájékoztató fontos beruházásokról . — IN: Váci Hírnök .- 2017. november .- 18.
évf 10. szám .- 7. p
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38. Két kiállítás két helyen . — IN: Váci Napló .- 2017. november 10 .- 26. évf. 45. szám .- 4. p
39. Építési engedélyt adtak ki a Vác pláza befejezésére . — IN: Váci Napló .- 2017. november 17 .26. évf. 46. szám .- 1., 4.
40. Üdvözlet Vácról-régi képeslapokon fontos üzenetek . — IN: Váci Napló .- 2017. november
17 .- 26. évf. 46. szám .- 10. p
41. Kmettyné Balogh Zsuzsanna : A magyarság biológia fogyása, és a globalizáció is nyelvünk
fennmaradása ellen ható tényező . — IN: Váci Napló .- 2017. december 1 .- 16. évf 48. szám .6. p
42. A Manajló festődinasztia kiállítása a könyvtárban . — IN: Váci Napló .- 2017. december 8 .- 16.
évf 49. szám .- 11. p
43. Robotszkennerek dolgozzák fel a régi váci sajtót . — IN: Váci Napló .- 2017. december 15 .- 16.
évf 50. szám .- 3. p
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