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Tisztelt Bizottság! 

  

A Katona Lajos Városi Könyvtár munkáját 2011-ben a vonatkozó jogszabályok, az intézmény 

Alapító Okiratában foglalt feladatok, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

határozta meg. 

  

Működési feltételek: 

A működéshez szükséges feltételeket a városi önkormányzat által biztosított költségvetési forrás-

ból, pályázaton elnyert pénzeszközökből és saját bevételből teremtettük meg. 

2011-ben intézményünk 107 944-e. Ft-ból gazdálkodott.  

Ebből fenntartói finanszírozás 85 937-e. Ft, TÁMOP pályázaton elnyert támogatás 6 381-e. Ft, 

Márai-programban 849 eFt, Érdekeltségnövelő támogatás 1 277 eFt,  saját bevétel 4 964-e. Ft volt, 

valamint a Dunakanyar Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz 13 500-e. Ft. 

Az intézmény foglalkoztatotti létszáma 26 fő + 1 fő mozgókönyvtári könyvtáros volt. Ebből 19 

fő könyvtáros szakalkalmazott. 

A Dunakanyar Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján a területhez tartozó 14 telepü-

lés: Sződ, Sződliget, Szokolya, Csörög, Püspökszilágy, Acsa, Rád, Váchartyán, Galgagyörk, Kisma-

ros, Kisnémedi, Penc, Püspökhatvan. 2011 második félévében Csővár is csatlakozott a mozgó-

könyvtári ellátáshoz. 

  

Alapellátási feladataink: 

Intézményünknek legfontosabb feladata használóink legteljesebb mértékben való kiszolgálása. 

Napi feladataink legjelentősebb hányadát a következő ismétlődő feladatok alkotják: könyvek be-

szerzése, állományba vétele, kölcsönzése, visszavétele, a raktári rend fenntartása; a használók re-

gisztrálása, tájékoztatása, a katalógushasználat oktatása, segítségnyújtás a keresésben, könyvtárközi 

kölcsönzés, fénymásolás és a késedelmes olvasók felszólítása. Mindezt 225 nyitvatartási napban 

valósítottuk meg. 

Tárgyév nyarán (engedélyezett hosszabb zárva tartással: 2011. július 11 – augusztus 21-ig) teljes 

körű állományellenőrzést végeztünk a könyvtárban Az állományellenőrzés 166.769 dokumentumot 

érintett (könyv, folyóirat, kép, térkép, hangzó stb. dokumentum). Sajnos a Karacs Kollégium meg-

szűnésével folyóirataink raktározási problémája fokozódott: a Kollégiumban pár éve elhelyezett 

folyóiratainkat a megszűnés miatt el kellett hozzuk. A fokozott odafigyelésnek köszönhetően azon-

ban ez a hosszabb zárva tartás is csupán 8 nappal kurtította az előző évihez képest a nyitva tartási 

napok számát 
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Rendszeresen fogadunk óvodai, iskolai, speciális (fogyatékos), nyugdíjas csoportokat, ahol a 

könyvtár általános bemutatására, szolgáltatásainak ismertetésére, tematikus foglalkozásokra kerül 

sor. Adott évben összesen 97 (ebből 13 kiállítás, 28 használóképzés) foglalkozáson 2442 fő (ebből 

510 kiállításon, 420 felhasználóképzésen) fordult meg 

Vácra és Vác vonzáskörzetére vonatkozó cikkeket a SZIKLA integrált könyvtárkezelő rendszer-

ben tartjuk nyilván, a nyomtatott formátum megszűnt. A sajtófigyelőbe felvett cikkek a katalógus-

ban is megjelennek, s így állnak használóink rendelkezésére. 

 

Nagy odafigyeléssel foglalkozunk a 14 éven aluli gyermekkönyvtári tagságra jogosult olvasók-

kal, mivel rajtuk keresztül legkönnyebb a családokat megnyerni, az olvasás szeretetét már egész 

karonülő korban meg lehet alapozni. 

A gyerekkönyvtár által szervezett, az igényekhez, évfordulókhoz, világi és egyházi ünnepekhez 

igazított témájú foglalkozásoknak a nagy száma, valamint a jelentős olvasói létszám (mely ezeket 

látogatja) azt igazolja, hogy a könyvtár mint közgyűjtemény szélesebb kultúra-fogyasztói réteget tud 

megszólítani, egyben komoly szocializációs szintérként működik. Megfigyeltük azt is, hogy a kö-

zelben található oktatási intézmények hangsúlyosabb szerepkört szánnak a könyvtárnak – szerves 

részesei vagyunk az oktatási-nevelési folyamatnak. 

Gyermekkönyvtárunkban már hagyomány a Gyermekkönyvtári Napok megrendezése, melyre ha-

gyományosan ősszel (októberben) került sor.  A foglalkozások mindig egy-egy témakört ölelnek fel, 

és változatos programok várják a kis használóinkat – 2011-ben ez a helyi értékek és hagyományos 

tudás köré szerveződött. Természetesen ezen kívül nagyon sok csoportos foglalkozást és könyvtári 

órát is tartanak kollégáink. 

Mennyiség / 

típus 

Könyvtárhasználati 

foglalkozás 

Tematikus 

foglalkozás Összesen 

Darab 18 15 33 

Résztvevők: 

gyerek + 

felnőtt 390+57 260+143 650+200=850 

 

Alapfeladataink ellátásában a házi betegellátás is folyamatosan megvalósult, mely a lakáshoz, 

ágyhoz kötött, de még olvasni tudó, akaró idősebb korosztály kiszolgálását célozza. 

 

Munkánk szakmai minőségét alapvetően meghatározza az állománygyarapodás mértéke. Intéz-

ményünkben 2011-ben 8 331-e. Ft-ot (3546 db dokumentum), a mozgókönyvtári ellátásban pedig  

3 832-e. Ft-ot költhettünk új dokumentumok beszerzésére. A szolgálandó közösség számára ez azt 

jelenti, hogy 0,1 dokumentumot (könyv, folyóirat, CD, DVD) – a beiratkozott olvasók számára pe-

dig 0,69 dokumentumot (könyv, folyóirat, CD, DVD) tudtunk beszerezni egy év alatt. 

Folytattuk a tervszerű állományapasztást is. 

 

A könyvtárhasználat legfontosabb mutatói: 

Regisztrált könyvtárhasználóink száma: 5.097 fő. Az év folyamán a könyvtár szolgáltatásait 

személyesen igénybevevők száma: 41.828 fő, távhasználat útján (telefon, e-mail, OPAC) 35.176 fő. 

A kikölcsönzött kötetek száma 154.114 db. Könyvtárközi kölcsönzés 244 db. 
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Pályázatok: 

 A művelődési és oktatási bizottság támogatásából (200.000 Ft) a gyermekprogramok és a ga-

léria rendezvényeit tudtuk színvonalasabbá tenni.   

 2011 április 30-án Szentendrén ünnepélyes keretek között konferenciával zárult a Pest megyei 

Tudás-depó Expressz. 2009 őszén négy könyvtár összefogásával (Érd, Gödöllő, Szentendre 

és Vác) indult a pályázat, melynek célkitűzése a könyvtári hálózat nem formális és informális 

képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. A konferencián a konzor-

ciumi tagok vezetői beszámoltak az egyes intézmények helyi tevékenységéről. 

1. Vácon is több színvonalas program megvalósítására került sor: 2010. május 29-én a 

könyvtárral rendhagyó módon az olvasók Vác főterén találkozhattak. A nagysikerű 

programban az érdeklődők kipróbálhatták a lúdtollal írást, ostorfonást, rovásírást, 

kavicsfestést, különféle totók és kvíz-feladványokon mérethették meg magukat. A 

rendezvényt a Váci Ifjúsági Fúvószenekar nyitotta meg és a MéG színház óriásbábos 

előadása zárta. A vetélkedőkben résztvevő gyerekek és felnőttek értékes könyvjutal-

mat kaptak. A rendezvény megvalósítását szponzorok segítették, támogatásukat ezú-

ton is köszönjük. 

2. Őszi könyvtári programsorozatunkban a Cházár András Többcélú Közoktatási In-

tézménnyel együttműködésben „Hallók a csend világában” címmel hat részből álló 

rendezvény valósult meg: könyvtárhasználati- és kézműves foglalkozások a könyv-

tárban, rendhagyó tárlatvezetés, jelnyelven tolmácsolt bábelőadás, végül Misztrál 

koncert a siketnéma intézetben. Ez utóbbi indukciós hurok segítségével a nagyothal-

lók számára is hallhatóvá és élvezhetővé tette a zenét. A két intézmény együttműkö-

dési szerződést kötött, mely előre vetíti a további közös munkát. A rendezvénysoro-

zatról 2011. március 10-29. között a könyvtár galériájában fotókiállítást is rendez-

tünk.  

3. A pályázat lehetővé tette, hogy két kistérségi (sződligeti és váchartyáni könyvtár) és 

három helyi intézményben (Juhász Gyula Általános Iskola, a Váci Értéktár, Levéltár) 

összesen 11.500 rekordját a Szikla integrált könyvtári rendszerbe feldogozzuk, így 

azt kereshetővé tegyük a könyvtár katalógusában. 

4. A projekt során elkészült új olvasójegy és könyvtári tájékoztató a megújult weboldal-

lal egységes arculatot kapott. A könyvtárról sikeres kisfilm készült, melyet nyilváno-

san bemutattunk, és több ezren láttak a városi televízióban is. 

5. A saját könyvtári tevékenységeken túl a konzorciumi tagkönyvtárakkal közös prog-

ramokat is felvállaltunk. Az olvasáskultúra fejlesztését célzó gyerekprogramok 2009 

decemberétől 2011 januárjáig tartottak  

6. Az az iskola, amelynek tanulói a legtöbb könyvet olvasták el, elnyerte az „Olvasó Is-

kola” címet. A zárókonferencián a Karolina Katolikus Általános Iskola kapta meg ezt 

a kitüntető címet, de más iskolákból is szép számmal részt vettek a diákok az olvasó 

versenyben: Árpád fejedelem Általános Iskola, Waldorf Általános Iskola, Földváry 

Károly Általános Iskola. 

Ennek a pályázatnak az apropóján túl az első szakmai és pénzügyi ellenőrzésen (2011. 10. 

27.) -, mely semmilyen hiányosságot nem mutatott ki – a jövőben gondoskodnunk kell az 5 évre 

vállalt fenntartásról és a mutatószámok növekedéséről.  
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Alapellátáson túli feladataink: 

- A kötelező alapfeladatokon túl rendszeresek voltak közművelődési rendezvényeink is: könyvtá-

rak összefogása „Őszi Könyvtári Napok” programsorozatban.  

 Őszi könyvtári rendezvények 

 Játéknap, kézműves nap és muffin-party, 

 Tanösvénytúra a meseíró pályázat résztvevőivel, könyvajánló fal indítása, 

gyerekrajz verseny, „állatok világnapja” foglalkozás, „Mesék képi világa” 

foglalkozás egy illusztrátorral ( összesen: 763 fő) 

 Író-olvasó találkozó: dr. Margittai Gábor Mi a madzsar c. könyvéről beszélgetett a szerző és 

Kocsis Iván 

 Helytörténeti rendezvények: Helytörténeti Gyűjtemény átadása, Pest megyei szakmai konfe-

renciával egybekötve (03.30.), helyismereti városnéző séták diákoknak és az érdeklődőknek 

(10.05.-12. 10-ig), Wolkóber János emlékkiállítás nyitása (09.24.). 

- A Könyvtár Galériában 13 képzőművészeti kiállítás volt:   

 Tematikus kiállítások (4 db): Középkori várak (légifotó és 3D-s fotók), TÁMOP fotódoku-

mentáció, Vattay-család, Wolkóber János helytörténeti életműkiállítás 

 Fotóművészeti kiállítások (3 db): Dunky testvérek fotó- és filmtörténeti, Fekete István, Ko-

csis Iván 

 Képző- és iparművészeti kiállítások (6 db): Dóra Ádám, Mészáros Ágnes, Pokorny Lajos 

(testvérvárosi művész), Zubovits Győrkös Erzsébet, Rényi Krisztina, Juhász András 

Nemzetközi kapcsolataink is tovább mélyültek. Ipolyság kulturális intézményeivel egész évben 

folytatódtak a közös rendezvények, amelyben a könyvtár koordináló szerepet állalt a váci intéz-

ményrendszer tekintetében. Mindkét városban sor került szakmai fórumokra, előadásokra, kiállí-

tásokra, napi szinten működik az együttműködés (január 21-én a közös 2011. évi kulturális prog-

ramok egyeztetése és az előző év értékelése érdekében a két város képviselői, valamint az érintett 

kulturális intézmények, szervezetek vezetői és képviselői Vácott testvérvárosi kulturális munka-

egyeztetést tartottak. A 2011. évi programok az itt egyeztetett és felvázolt tervek mentén zajlottak. 

Könyvtárunk munkatársai részt vettek az ipolysági kulturális rendezvényeken (Szúdy Géza em-

léknap, Ipoly-nap, stb.), fogadtunk ipolysági gyerekcsoportokat, szakembereket.).  

- Egyéb társadalmi feladataink közül kiemelendő: népszámlálási helyszín voltunk, civil szerveze-

tek számára biztosítottunk összejöveteleikhez helyszínt, kísérleti jelleggel önkéntesek számára le-

hetőséget adtunk arra, hogy nálunk dolgozzanak, folyamatos kapcsolatot tartottunk a helyi média 

képviselőivel. 

- A könyvtár honlapján váci helyismereti „wikipédia” építését kezdte meg a Helytörténeti Gyűj-

temény. Az ősz folyamán megkezdett helytörténeti városnéző sétákkal az itt megtalálható írott és 

nyomtatott dokumentumok jelenőségére igyekeztünk a figyelmet felhívni. Célunk a gyűjtemény 

népszerűsítése, a város lakosságának tudatában elhinteni a tényt: színes és unikális állománnyal 

rendelkezik a 2011 tavaszától méltó helyen található Helyismereti Gyűjtemény. (23 alkalom, 437 

fő) 

Nagy gondot fordítunk PR tevékenységünk javítására is. Az elmúlt évben tovább nőtt az intéz-

ményről szóló publikációk száma. Rendszeresen készülnek digitális fényképek munkánkról, ame-

lyet felhasználunk dokumentálásra, publikálásra, és igény szerint külső használók rendelkezésére 

is bocsátjuk. Az év folyamán többször került sor sajtótájékoztatóra is. 
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Működési feltételek: 

  Könyvtárunk Galériája számára különösen fontos momentum, hogy a karbantartási kere-

tünkből lehetőségünk nyílott arra, hogy a 2 éve elázott és tönkrement padlószőnyeget, valamint a 

vizes, festéket lepergető falat felújíthattuk és kiállítóink, látogatóink számára méltó környezetet 

biztosíthatunk itt kulturális programjainkhoz. 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy könyvtárunk 2011-ben a meglévő keretek és lehetősé-

gek között optimálisan, szakszerűen, a lehetőségeket maximálisan kihasználva működött.  

A szakmai szolgáltatás színvonalát tovább tudtuk javítani, haladunk a kölcsönző könyvtár-

ból a szolgáltató könyvtár irányába.  

 

Bízunk abban, hogy a fejlődést ebben az évben is tudjuk biztosítani, melynek érdekében 

mindent megteszünk.  

  

Tisztelettel: 

  

  

  

Mándli Gyula 

igazgató 

  

  

 

 


