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Vác Város Képviselő-testülete
Művelődési és Oktatási Bizottsága
Vác
Tisztelt Bizottság!
A Katona Lajos Városi Könyvtár munkáját 2013-ban a vonatkozó jogszabályok, az intézmény
Alapító Okiratában foglalt feladatok, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
határozták meg.
Működési feltételek:
A működéshez szükséges feltételeket a városi önkormányzat által biztosított költségvetési forrásból, pályázaton elnyert pénzeszközökből és saját bevételből teremtettük meg.
2013-ban intézményünk 87.417-e. Ft-ból gazdálkodott.
Ebből fenntartói finanszírozás 83.702-e. Ft, saját bevétel 4.389-e Ft. Érdekeltségnövelő támogatás 1.291-e. Ft volt.
Az intézmény foglalkoztatotti létszáma 26 fő volt. Ebből 19 fő könyvtáros szakalkalmazott: 1 fő
igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes, 10 fő felsőfokú könyvtáros, 7 fő középfokú könyvtáros. Gazdasági
alkalmazott 1 fő, portás 2 fő, takarító 2 fő, műszaki személyzet 1 fő karbantartó, 0,5 fő gk.vezető és
0,5 fő fűtő.
A Dunakanyar Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján a városi könyvtár végezte a
könyvtári szolgáltató rendszer működtetését, köznéven a mozgókönyvtári ellátást. A jogszabályok
változása miatt 2013-tól a megyei könyvtárak feladatává vált az ellátórendszerek működtetése, a
városi könyvtárak részvétele megszűnt ebben, bár a jogszabály módosítása lehetővé tette újra ezt a
feladatot ellátni. Sajnos a megyei könyvtár még csak nem is tárgyalt a városokkal. A váci városi
könyvtár a szerződésnek megfelelően elszámolt a váci kistérség felé a pénzügyi eszközökkel, az itt
maradt vagyon helyzete rendeződött. Ez az ellátórendszer működtetéséhez szükséges számítógépes
hátteret jelenti, amely városi, illetve könyvtári tulajdonba került. A kistérségi könyvtáros státuszt,
amelynek bérfedezete a Társulás által befizetett támogatásból származott, szerepel a SZMSZ-ben,
ezért ebben az évben törölni kell a módosításkor. (A város által elfogadott létszámban nem jelent
meg ez a feladat, mert nem kellett finanszíroznia!)
Alapellátási feladataink:
Intézményünknek legfontosabb feladata használóink legteljesebb mértékben való kiszolgálása.
Napi feladataink legjelentősebb hányadát a következő ismétlődő feladatok alkotják: könyvek beszerzése, állományba vétele, kölcsönzése, visszavétele, a raktári rend fenntartása; a használók regisztrálása, tájékoztatása, a katalógushasználat oktatása, segítségnyújtás a keresésben, könyvtárközi

kölcsönzés, fénymásolás és a késedelmes olvasók felszólítása. Mindezt 231 nyitvatartási napban
valósítottuk meg.
A hangtári zsúfoltság megkönnyítése érdekében 2012-ben megkezdődött a régi videókazetták és
rongálódott cd és dvd lemezek leválogatása és selejtezésre való előkészítése, amelyet 2013 elején
fejeztek be a könyvtárosok és törlésre kerültek.
2012 november végén elkezdődött a komolyzenei cd állomány analitikus feltárása, amely folytatódott 2013-ban is és ebben az évben fejeződik be. Sor került a Szikla programban nem szereplő
diaállomány felülvizsgálatára, amelyek 2013-ban szintén törlésre került, mivel korszerűtlen és használhatatlan dokumentum teher volt az intézmény számára.
Vácra és Vác vonzáskörzetére vonatkozó cikkeket a SZIKLA integrált könyvtárkezelő rendszerben tartjuk nyilván, a nyomtatott formátum megszűnt. A sajtófigyelőbe felvett cikkek a katalógusban is megjelennek, s így állnak használóink rendelkezésére.
Rendszeresen fogadunk óvodai, iskolai, speciális (fogyatékos), nyugdíjas csoportokat, a könyvtár
általános bemutatására, szolgáltatásainak ismertetésére, tematikus foglalkozásokra kerül sor. Adott
évben összesen 52 foglalkozáson 1.231 fő fordult meg
Nagy odafigyeléssel foglalkozunk a 14 éven aluli gyermekolvasókkal, mivel rajtuk keresztül legkönnyebb a családokat megnyerni, és az olvasás szeretetét már egész karonülő korban meg lehet
alapozni.
A gyerekkönyvtár által szervezett, az igényekhez, évfordulókhoz, világi és egyházi ünnepekhez
igazított témájú foglalkozások 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 közelben
található oktatási intézmények hangsúlyosabb szerepkört szánnak a könyvtárnak – szerves részesei
vagyunk az oktatási-nevelési folyamatnak.
Gyermekkönyvtárunkban már hagyomány a Gyermekkönyvtári Napok megrendezése, melyre hagyományosan ősszel (októberben) került sor. 2012-től kezdődően részt veszünk a mesemaraton
programjában, melynek keretében 2013-ban Gárdonyi Géza műveiből olvastunk fel.
A gyermekkönyvtári foglalkozások mindig egy-egy témakört ölelnek fel, és változatos programok várják a kis olvasóinkat – 2012-ben ez a helyi értékek és hagyományos tudás köré szerveződött, s folytatódott 2013-ban is.

Mennyiség /
típus

Könyvtárhasználati Tematikus
foglalkozás
foglalkozás

Rendezvény

Darab

21

14

17

Résztvevők:
gyerek +
felnőtt

517

272

442

A gyermekkönyvtár rendezvényeire nemcsak a váci óvodák és iskolák jelentkeznek be, hanem a
váci kistérség több településéről is érkeznek osztályok.

2

Alapfeladataink ellátásában a házi betegellátás is folyamatosan megvalósult, mely a lakáshoz,
ágyhoz kötött, de még olvasni tudó, akaró, idősebb korosztály kiszolgálását célozza. 25 olvasónak
98 alkalommal kölcsönöztünk: 402 könyvet, 10 hangos-könyvet és 21 db videó, cd és dvd dokumentumot, 676 dokumentumot hosszabbítottunk meg. 2013-an egy olvasó elhunyt, viszont 5 új olvasó iratkozott be. Ebben a szolgáltatásban különösen fontos az állandó könyvtáros személye, mert
idegeneket nem engednek be a lakásukba idős és beteg olvasóink.
Munkánk szakmai minőségét alapvetően meghatározza az állománygyarapodás mértéke. Intézményünkben 2013-ben 7.464-e. Ft-ot (3.173 db dokumentum) költhettünk új dokumentumok beszerzésére. A szolgálandó közösség számára ez azt jelenti, hogy 0,09 db dokumentumot (könyv,
folyóirat, CD, DVD) – a regisztrált olvasók számára pedig 0,7 dokumentumot (könyv, folyóirat,
CD, DVD) tudtunk beszerezni egy év alatt.
Folytattuk a tervszerű állományapasztást is.
A könyvtárhasználat legfontosabb mutatói:
Regisztrált könyvtárhasználóink száma: 4.560 fő. Az év folyamán a könyvtár szolgáltatásait
személyesen igénybevevők száma: 47.711 fő, távhasználat útján (telefon, e-mail, OPAC) 49.750 fő
(A tavalyi szám 27.801 fő volt!) A kikölcsönzött kötetek száma 152.872 db, a helyben használt dokumentumok száma 172.012 db. A könyvtárközi kölcsönzés keretében 88 db dokumentum fordult
meg, a helyben megválaszolt referensz kérdések száma 4.620 db volt.
A technológiai fejlődés adta lehetőségekkel élve, a kommunikáció javítása és a költséghatékonyabb működés érdekében 2012. december 1-től a könyvtár az előjegyzésről szóló értesítést, valamint az első felszólítást a késedelmes könyvekről e-mail-ben küldi. Az új módszernek nagy sikere
van, meggyorsult az olvasók reagálása és egyre többen kérik ennek az új rendszernek az alkalmazását. 2013-ban már a második felszólítást is ilyen módszerrel továbbítjuk, ami lehetővé tette a postaköltségünk csökkentését.
Jelentős pályázati támogatás segítségével 2011 tavaszán sikerült a könyvtárban létrehozni egy
önálló helyismereti gyűjteményt, amely sikeres programok szervezését tudhatja maga mögött. Célunk a gyűjtemény népszerűsítése, a város lakosságának tudatában elhinteni a tényt: színes és unikális állománnyal rendelkezik a helyismeret új fellegvára. 2013-ban jelentősen csökkent az iskolákkal
közös rendezvények: városnéző séták, vetélkedők száma, nem kis mértékben az iskolarendszer átalakítása miatt. A könyvtár honlapján váci helyismereti „wikipédia” építését kezdte meg a helyismereti könyvtáros, amelynek állománya jelentősen bővült 2013-ban. Jelentős munka vette kezdetét a
Váci Települési Értéktár kialakítása érdekében, amely feladatot a jogszabályok értelmében a város
önkormányzata delegált a könyvtár feladatkörébe az elmúlt év második felében.
Alapellátáson túli feladataink:
A kötelező alapfeladatokon túl rendszeresek voltak közművelődési rendezvényeink is: könyvtárak
összefogása „Őszi Könyvtári Napok” programsorozatban.
 Őszi könyvtári rendezvények:
 Robert Capa prezentációs pályázat, könyvbemutató, kiállítás (Itt felejtett kincseink), játéknap táblás játékokkal, római kori előadás és ruszin találkozó
(népdal csoport fellépésével, népi ételkóstolóval).
 A gyermekkönyvtár fogalmazás pályázatot írt ki az emberi kapcsolatokról,
emellett kreatív nap megszervezésére került sor kisgyermekes családok részvételével.
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Író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral 2013. november 21-én, az olvasás népszerűsítése keretében, könyvbemutatóval egybekötve.



A tavalyi olvasótábor július 1-5-ig került megrendezésre széleskörű programmal, amelyen
15 fő vett részt nagy sikerrel. Báb- és mesefoglalkozások, kirándulások: tanösvény, Nógrád,
fotózás és történelmi játékos programokkal.



2013. október 9-től a könyvtár és a Jávorszky Ödön Kórház együttműködési megállapodása
értelmében kísérleti jelleggel előbb csak december 31-ig a gyermekosztályon meseolvasást
vállaltak a könyvtár munkatársai. A Katona Lajos Városi Könyvtár olvasásnépszerűsítő törekvéseinek mentén több intézménnyel felvette már a kapcsolatot, de azoknak is igyekszik
eljuttatni az olvasás élményét, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnának elmenni a
könyvtárba. Ennek a törekvésnek a mentén jutottunk el a váci kórházba is.



A könyvtári napok keretében Dóra Zoltán Lőrincze-díjas nyelvész könyvbemutatójára került
sor az előadóteremben.



A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint a középiskolásoknak önkéntes
segítő munkát kell végezniük. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az ötven óra
közösségi szolgálat teljesítése. Intézményünk a Váci I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskolával kötött együttműködési megállapodást. Ennek keretében 2013-ban négy osztályból 38 fővel dolgoztunk együtt. A közösségi szolgálat keretén belül a diákok a hangtári dokumentumok sorolásával, könyvespolcok rendezésével, könyvek jelzetelésével foglalkoztak.



2013. júniusában megalakítottuk a Könyvtáros klubot. Tagjai a Katona Lajos Városi Könyvtár és a város iskoláinak könyvtárosai lettek. Szeptembertől havi rendszerességgel találkozunk. Közösen beszéljük meg a következő hónap programját, melyhez magunk közül keresünk előadót. Idén februárban már a hetedik foglalkozást tartottuk. Létrejött egy aktív közösség, akik saját továbbképzésüket ingyen képesek megoldani. A Könyvtáros klubhoz ma már
a helyi múzeum, és az Egyházmegyei Könyvtár szakemberei is csatlakoztak. Sajnos van
olyan könyvtárostanár, aki az iskola órarendje miatt nem tud eljönni a foglalkozásainkra.
Szeretnénk elérni, hogy ősztől ők is járhassanak klubunkba.



A Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal közösen került megrendezésre a „Ruszinok és
magyarok” című program 2013. március 8-án. Botlik József történésszel Ortutay Mária újságíró beszélgetett, köszöntőt mondott Fördős Attila, Vác város polgármestere.



Helytörténeti rendezvények: helytörténeti gyűjteményünk jelentős és nagy értékű metszet állománnyal rendelkezik, amelyet először mutattunk be a könyvtár látogatóinak kiállítás keretében. Ezt kiegészítve került sor szakmai napra, amelynek keretében Mándli Gyula könyvtárigazgató és Cservenák Péter helytörténész tartott előadást.



Az Őszi Könyvtári Napok keretében Mándli Gyula előadást tartott „Római limes a Dunakanyarban” címmel. Az ősz folyamán három előadásra került még sor ebben a témakörben:
Verőcén a művelődési házba, Szobon a városi könyvtárban és Ipolyságon a városi könyvtárban. Októberben Szobon „A Dunakanyar régi fürdőkultúrája” címmel tartott előadást.



Mándli Gyula igazgatónak fotókiállítása nyílt 2013. április 24-én az ipolysági Városi Könyvtárban, amelyet a Solmosi Márta igazgató és Lőwy János polgármester nyitott meg, egyben
köszöntve a 60. születésnapján Ipolyság város díszpolgárát. 2013 őszén az Erdőkertesi Falu4

ház könyvtárában nyílt kiállítása, amelyet a település polgármestere nyitott meg. A tavaly
megalakult váci Forte Fotóklub kiállításain szintén szerepelt fényképeivel, a könyvtárban
dolgozó Benkó Lászlónéval együtt.


A Könyvtár Galériában az év utolsó kiállítása három könyvtáros kolléga közös képzőművészeti rendezvénye volt, festészet, grafika és fotó témakörökben.

A Könyvtár Galériában 2013-ban 11 képzőművészeti kiállításra került sor
1. január 17 – február 12.: Fekete István: Ősidők jelei - fotók
2. február 14 – március 12.: Ipolysági és hazai képzőművész fiatalok
3. március 14 – április 09.: Cservenák Péter - fotók
4. április 11 – május 07.: Metszetkiállítás
5. május 09 – június 04: Török László – fotók
6. június 06 – július 20.: Herpai Zoltán festőművész
7. augusztus 29 – szeptember 17.: Vendégeink voltak – ipolysági gyűjtemény
8. szeptember 19 – október 15.: Szalay Ákos – fotók
9. október 17 – november 12.: Négyek - festészeti
10. november 14 – december 10.: Führ Tibor – Téli fotók
11. december 12 – 2014. január 14.: Alkotó könyvtáros
Nemzetközi kapcsolataink is tovább mélyültek. Ipolyság kulturális intézményeivel egész évben
folytatódtak a közös rendezvények, amelyben a könyvtár koordináló szerepet vállalt a váci intézményrendszer tekintetében. Mindkét városban sor került szakmai fórumokra, előadásokra, kiállításokra, havi szinten működik az együttműködés. Könyvtárunk munkatársai részt vettek az
ipolysági kulturális rendezvényeken (Honti Napok, Ipoly-nap, stb.), fogadtunk ipolysági gyerekcsoportokat, szakembereket. Az ipolysági kollégák részt vettek a 2013. március 24-i honismereti
felolvasó ülés programjában. 2014 februárjában a városi könyvtár és a Honti Múzeum közösen
készített egy nagy összefoglaló kiállítást a két testvérváros 10 éves együttműködéséről, amelyet a
szerződést újra meghosszabbító közgyűlésen nyitottak meg.
- A finn testvérvárossal szintén folyamatos a kapcsolatunk, az elmúlt évben két alkalommal került
sor dokumentumcserére, a 2007-ben aláírt együttműködési szerződés alapján. Részt vettünk a váci
finn baráti kör munkájában, segítve annak működését, a könyvtárigazgató 2013 márciusában járt
egy tapasztalatcserén. 2014 március 10-én fotókiállítása nyílik Järvenpää-ben a Művészetek Házában váci témakörben, majd júniusban a Könyvtár Galériában finn tájakat bemutató fotókiállításra kerül sor.
- A város civil szervezeteivel is kapcsolatot tartunk, elsősorban a Váci Múzeum Egyesülettel. Az
intézmény helyet ad rendezvényeknek, valamint támogatja a szakmai rendezvények megvalósítását.
- Könyvtári tevékenységhez kapcsolódó képzéseken egy fő vett részt: könyvtári informatikus mester-képzésen Jele Viktória tájékoztató könyvtáros Szombathelyen. A képzés önköltséges módon
valósult meg. Ignézci Lilla megkezdte vezetőképző tanulmányait 2013-ban.
- A Magyar Könyvtárosok Egyesülete országos vándorgyűlésén Egerben 2013. július 18-án
Mándli Gyula igazgató, a MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete elnöke, átvehette munkája
elismeréseként a Kertész Gyula Emlékérmet.
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A konferencián a könyvtár több munkatársa önköltségesen részt vett képviselve az intézményt.
Könyvtárunk intézményi tagja a Pest Megyei Könyvtáros Egyesületnek és Informatikai és Könyvtári Szövetségnek.
Működési feltételek:

Könyvtárunk működésének műszaki hátterében gondok jelentkeztek az elmúlt év folyamán
több alkalommal is. A számítógépes rendszer működésének hibái következtében a szolgáltatás
felfüggesztésére került sor néhány alkalommal, amelyet csak a szervízelés elvégzése után lehetett
tovább folytatni. Ez figyelmeztetést jelent, hogy új alapokra kell helyeznünk az együttműködést a
számítástechnikai szolgáltató céggel.
Az érdekeltségnövelő pályázat felhasználható összegéből 350 ezer forintot használtunk fel 3 új
számítógép beszerzésére. Ebből részben az olvasószolgálat szinte már használhatatlan két kölcsönző gépét cseréltük le, a harmadik gépet a feldolgozó munka mellett kiadványszerkesztői feladatok (plakátok, meghívók stb. ) ellátására állítottuk be.
Az intézmény létszámában is történt kisebb változás, a zenei könyvtáros kollégánk a város egyik
iskolai könyvtárának munkatársa lett. Státuszát pályázat útján meghirdettük és egy jelenleg nálunk
helyettesítő könyvtárossal sikerült betöltenünk, aki rendelkezik a szükséges képzettséggel és helyi
gyakorlattal. 2013 márciusában GYES-ről visszatért kolléganőnk visszavette régi feladatkörét.
Egy kolléganőnk a gyermekgondozási segély mellett napi 4 órában dolgozik újra. Jelenleg két
munkatársunk van GYES-en.
Összességében elmondhatjuk, hogy könyvtárunk 2013-ban a meglévő keretek és lehetőségek között visszafogottan, szakszerűen, a lehetőségeket maximálisan kihasználva működött.
A szakmai szolgáltatás színvonalát szinten tudtuk tartani, kisebb nehézségekkel.
Bízunk abban, hogy a fejlődést ebben az évben is tudjuk biztosítani, melynek érdekében
mindent megteszünk.

Tisztelettel:

Mándli Gyula
igazgató
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A KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR 2014. évi terve
Könyvtári tevékenység
A folyamatosan végzett állománygyarapítási, selejtezési munkák mellett ebben az évben feladat a
bakelit lemezek sorsának rendezése, állományellenőrzés után a megmaradó törzsanyag kiválasztása,
feldolgozása a Szikla programban, a többi lemez állományból való kivonása.
Elkezdjük a külső raktári állomány fokozatos törlését, ez a munka feltehetően áthúzódik a következő évekre. Szintén több évre elhúzódó munka a korábban csak csoportosan állományba vett bekötött
folyóiratok egyedi nyilvántartásba vétele, illetve a már feleslegessé váltak állományból történő kivezetése.
Az olvasószolgálattal és a gyerekkönyvtárral együttműködve a kézikönyvtári állományokat átválogatjuk, egységesítjük, a feleslegessé váltakat töröljük illetve ha kell, áthelyezzük másik állományegységbe.
A Szikla programban még nem rögzített kurrens folyóiratokat rögzítjük, ezzel visszakereshetővé
válnak a már beérkezett lapszámok a könyvtár katalógusában is.
Helyismereti tevékenység
Mivel az önkormányzat a Városi könyvtárnak delegálta feladatul a Települési Értéktár létrehozását
ezért 2014 márciusában az Önkormányzat a Városi könyvtárral közösen pályázatot nyújt be a
Települési Értéktár kialakítására. A cél egy adatbázis fejlesztése, kialakítása, melyben a váci értékek
szerepelnek, melyek is visszakereshetők lesznek. Tervezzük továbbá egy honlap kialakítását a
fejlesztőkkel együtt, hogy az értéktár online is elérhető legyen az érdeklődők számára.
Az OSZK együttműködésével szeretnénk folytatni a régi váci sajtóanyag digitalizálását. Ezen kívül
az MDK (Magyar Digitális Képkönyvtár) vezetésével a régi Vác és környékéről szóló képeslapok
digitalizálását is elindítjuk. Ezzel együtt párhuzamosan kialakítjuk a digitális szolgáltatási
jegyzékünket, melynek lényege, hogy a digitális tartalmat díj ellenében szolgáltatjuk. Kutatók és
érdeklődők számára az eredeti, nagy felbontású helyben őrzött képet, szöveget nyomtatjuk vagy
elektronikus hordozóra másoljuk. A kidolgozás során a szerzőjogi törvények szem előtt tartását is
nagyon fontosnak tartjuk.
A Miniszterelnökség 2013 őszén írta ki pályázatát a Holokauszt emlékév rendezvényeire. Ezen a
pályázaton könyvtárunk 1 000 000,-Ft-ot nyert rendezvényekre, melyeket elsősorban Radnóti
Miklós váci vonatkozásai köré szervezünk.
E-magyarország projekt
Csatlakoztunk a TÁMOP-2.1.2/12-1-1012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című projekthez. A könyvtárból 1 főt delegáltunk mentornak a projekthez. Informatikai és
idegen nyelvi képzések lebonyolításhoz nyújtunk segítséget. A projektben Vác és környékén lévő
tanulni vágyóknak biztosítunk lehetőséget egy akkreditált képzőintézmény segítségével. A projekt
2014. augusztusában ér véget.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által működtetett Erzsébet-program pályázatának kitöltéséhez a 2014-es évben információkat, segítséget nyújtunk az érdeklődőknek.
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Rendezvény tervezés 2014.
Gyermekkönyvtár
- Könyvtári olvasótábor: Múltunk - irodalmi hagyományaink - környezetünk témakörben két
alkalommal július hónapban.
- Felolvasó-maraton: 2014.február 18. Móricz Zsigmond témakörben. Két helyszínen került
megrendezésre, a könyvtárban és Váci Dunakanyar Színházban, összesen 330 gyermek és
felnőtt vett részt a programokon.
- Foglalkozások a családi és egyházi ünnepekhez kapcsolódóan: anyák napja, gyermeknap,
Föld napja, Madarak, fák napja, állatok napja,
- Könyvtárosok világnapja – április 14.: a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése,
- Őszi Könyvtári napok: hagyományos programjaink folytatása.
- Folytatódik a kórházi meseolvasási program, belevonva külső munkatársakat is.
Előadások:
- Internet Fiesta: március 20-27 között az országos könyvtári rendezvénysorozatban részvétel,
- Könyvtárosok világnapja – április 14.: a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése,
- A tisztálkodás története Európában. Előadó: Mándli Gyula kvtárigazgató,
- Összefogás hete - Országos könyvtári napok (2014. október 6-12.): A hagyományosan megrendezett országos könyvtári programsorozathoz könyvtárunk az alábbi tematikákban
csatlakozik rendezvényeivel: élő emlékezet, múltunk emlékei (Váci Települési Értéktári workshop és lakossági fórum), olvas az ország (Móricz és Radnóti megemlékezések olvasásnépszerűsítő programokkal, diavetítéssel egybekötött családi nap, mely alkalom a generációk találkozására is). Képek, történetek a SCI FI világából címmel
előadások és könyvvásár.
- Rendhagyó irodalom órák: Radnóti Miklós (évfordulós rendezvény),
- Idősek Napközi Otthonával közösen: Testvérvárosaink múltjából előadás.
Helytörténet
- 110 éves a városi könyvtár 2014-ben, ezt kiállítással és nagyszabású Katona Lajos mesekutató konferenciával ünnepli az intézmény május hónapban,
- A Települési értéktár fejlesztése érdekében pályázat beadására kerül sor a várossal közösen,
- Honismeret Napja – 2014. március 22: felolvasó szakmai nap - helyismereti munkákból,
- Ipoly Nap és Honti Napok programjaiban való részvétel Ipolyságon,
- Honismereti tanácskozás a Dunakanyarban élő helytörténészekkel
A Könyvtár Galéria tervezett programja a 2014. esztendőre:
január 23 – február 18.: Manajló Iván
február 20 – március 18.: Ipolyság testvérvárosi együttműködés története
március 20 – április 15.: Fotóklub
április 17 – május 20.: Fekete István
május 22 – június 10.: 110 éves a Katona Lajos Városi Könyvtár
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június 13 – július 19.: Finn fotókiállítás
augusztus 28 – szeptember 23.: Mezei József építész és Szalay Ákos – Vác és környéke: felmért
alaprajzok (helytörténeti)
szeptember 25 – október 17.: Lehotka: Őszi felhők
október 18 – november 11.: dr. Kerékné Bárczi Réka
november 13 – december 9.: Radnóti kiállítás
december 11 – január : Varga B. Kálmán fazekas

Könyvtár várható zárva tartása: 2014. július 21. – augusztus 17.
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Az állomány statisztikája
2013.
könyv, bekötött firat (betűjelzet nélküli + F.)+ hangdokumentum (CD,
kartográfiai
kaz.hangl)
2012 vége
2013 gyarapodás
2013 törlés
2013 állomány

könyv, firat kartográfiai érték
db
érték
145 066
1 283
143 451 257 Ft 11 891 11 172 838 Ft
3 296
4
8 191 678 Ft
97
225 524 Ft
2 066
5
611 081 Ft
30
124 550 Ft
146 296
1 282
151 031 854 11 958 11 273 812 Ft

képdokumentum
2012 vége
2013 gyarapodás
2013 törlés
2013 állomány

egyéb

elektronikus dok.

db
érték
db
érték(becsült)
db érték
5 298
13 099 087 Ft 1 771
2 220 484 Ft 464
2 444 868 Ft
138
579 700 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
403
572 099 Ft
8
11 586 Ft
4
21 980 Ft
5 033
13 106 688 1 763
2 208 898 460
2 422 888

összes dokumentum
2012. állomány

165 773

172 388 534 Ft

2013. gyar.

3 535

8 996 902 Ft

2013. törlés

2 516

1 341 296 Ft

166 792

180 044 140 Ft

2013. állomány

Vétel: 2988 db dok. 8 220 E Ft értékben, kifizetett számlák alapján 7 390 E Ft.
Ajándék: 547 db 777E Ft értékben
Mutatók.
Beszerzés:

a szolgálandó közösségre vetítve (vásárolt dok/ lakosság, = 0,09 dok./fő
Regisztrált olvasókra vetítve (vásárolt dok/reg.olvasó) = 0,65 dok./fő

Összes gyarapodás (vétel+ajándék)
a szolgálandó közösségre vetítve (összes dok/ lakosság, = 0,105 dok./fő
Regisztrált olvasókra vetítve (összes dok/reg.olvasó) = 0,78 dok./fő
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Beszerzéssel való ellátottság
leltárba vett állomány/ népesség - kötet db/1000 fő
300
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224,96
199,23

194,08

200
172,32 176,31

168,13

168,03
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150
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Állomány/népesség –kötet db/1 fő
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kötet db/1 fő
6,14
6

5,68
5,19

5,27
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5,42
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5
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Folyóiratok száma 2013-ban
Év
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200
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