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Tisztelt Bizottság! 

  

A Katona Lajos Városi Könyvtár munkáját 2014-ben 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 forrás-

ból, pályázaton elnyert pénzeszközökből és saját bevételből teremtettük meg. 

2014-ben intézményünk 92.557-e. Ft-ból gazdálkodott.  

Ebből fenntartói finanszírozás 84.479-e. Ft, saját bevétel 7.447-e Ft. Ennek része a Radnóti-

programban 1.000-e. Ft, Érdekeltségnövelő támogatás 1.711-e. Ft.    

Az intézmény foglalkoztatotti létszáma 26 fő volt. Ebből 18 fő könyvtáros szakalkalmazott: 1 fő 

igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes, 8 fő felsőfokú könyvtáros, 8 fő középfokú könyvtáros. Gazdasági 

alkalmazott 1 fő, portás 2 fő, takarító 2 fő, műszaki személyzet 1 fő karbantartó, 1 fő gépkocsiveze-

tő és 2x 0,5 fő fűtő. 

A városi könyvtár működésében hatalmas gondot okozott a 2013 végén elkezdődött és a 2014-es 

év folyamán megindult könyvtáros elvándorlás. Az ezt megelőző években 5 munkatárs gyes miatt 

volt távol, akiknek helyettesítéséről gondoskodni kellett, ami szintén problémát jelentett, hiszen be 

kellett tanítani a helyettesítő munkatársakat. Közülük hárman visszajöttek 2014-ben és munkába 

álltak. 2013 végén elment máshova dolgozni a rendszergazdai feladatot is végző hangtári könyvtá-

ros. 2014-es év elején eltávozott a helyismereti könyvtáros iskolai könyvtárosnak, a februárban ki-

nevezett hangtári könyvtáros áprilisban külföldre ment dolgozni. Az intézmény korábbi igazgatóhe-

lyettese szeptembertől közhivatalnokként dolgozik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. Ősz-

szel az egyik tájékoztató könyvtáros szintén iskolai könyvtáros munkahelyre, a másik gyes-ről rög-

tön tanítani távozott. Egyre nehezebb a szakmai rutinnal rendelkező, munkájukhoz "értő" szakembe-

reket pótolni, a szakmánk lemaradt az oktatásügyi bérrendezés követéséről, s már tíz éve nem volt 

béremelés. Szintén problémát jelentenek a két műszakos és szombati munkabeosztás adta nehézsé-

gek, mivel szinte mindenki családanya és gyermeket nevel. 

   

Alapellátási feladataink: 

 

Intézményünknek legfontosabb feladata használóink legteljesebb mértékben való kiszolgálása. A 

könyvtári tevékenységnek kidolgozott munkafolyamatai vannak, amelyek évről-évre ismétlődnek, 
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illetve átalakulnak a szükséges feladatok elvégzése érdekében. Napi munkáink legjelentősebb há-

nyadát a következő ismétlődő feladatok alkotják: könyvek beszerzése, állományba vétele, kölcsön-

zése, visszavétele, a raktári rend fenntartása; a használók regisztrálása, tájékoztatása, a katalógus-

használat oktatása, segítségnyújtás a keresésben, könyvtárközi kölcsönzés, fénymásolás és a kése-

delmes olvasók felszólítása. Mindezt 230 nyitvatartási napban valósítottuk meg. 

 

A könyvtári feldolgozó munka az állomány gyarapítását, beszerzések és törlések előkészítését, 

állományba vételét jelenti, amelyeket egyeztetni kell a többi könyvtári részleg munkatársaival. Fo-

lyamatosan keresik meg könyvtárunkat olvasóink és a város lakosai közül néhányan, hogy felajánl-

ják az otthon feleslegessé vált könyveiket. Ezeket egyeztetni kell a meglévő állománnyal, mert csak 

a hiányzó könyveket tudjuk állományba venni, duplumokra nincs szükség, már helyhiány miatt sem. 

A kimaradt könyvekből válogathatnak az ipolysági könyvtárak, illetve eladásra kerülnek, amely 

összeg a könyvtár bevételét növeli.  

A tavalyi munkatervben meghatározott hangtári dokumentum selejtezés kezdődött meg, de félbe 

maradt a munka, mert kiderült, hogy a 2009-es csőtörés következtében a bútorzat egy része hátul 

bepenészedett, ami átterjedt a hanglemez állományra is. A tavaszi és nyári időszakban az udvaron 

kellett szigorú egészségvédelmi szabályok betartása szerint a fertőzött dokumentumokat áttakarítani 

és mentesíteni, ami sok munkaidőt és költséget jelentett.  

Az olvasószolgálat és a gyermekkönyvtár is átvizsgálta állományát, a feleslegessé vált, vagy el-

használódott könyveket törölni kellett a gyűjteményből. Ezzel együtt kerültek törlésre a két kézi-

könyvtárban szükségtelen duplumok, amelyek közül sok már teljesen elavult volt szakmailag. A 

külső raktárban lévő állomány selejtezése is megtörtént, 4.313 db könyvet töröltünk 253-e Ft érték-

ben. 

 

A gyarapodások, a törlések és az állomány alakulása 2014-ban dokumentum típusonként 

 

  

könyv, bekötött firat (betűjelzet nélküli + F.)+ 
kartográfiai 

hangdokumentum (CD, 
kaz.hangl) 

  könyv, firat kartográfiai érték db érték 

2013 vége 146 296 1 282 151 031 854 Ft 11 958 11 273 812 Ft 

2014 gyarapodás 4 576 13 11 689 856 Ft 171 359 963 Ft 

2014 törlés 6 461 2 618 381 Ft 422 54 767 Ft 

2014 állomány 144 411 1 293 162 103 329 11 707 11 579 008 

 

 

  
képdokumentum egyéb elektronikus dok. 

  db érték db érték(becsült) db érték 

2013 vége 5 033 13 106 688 Ft 1 763 2 208 898 Ft 460 2 422 888 Ft 

2014 gyarapodás 156 439 913 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 

2014 törlés 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 

2014 állomány 5 189 13 546 601 1 763 2 208 898 460 2 422 888 

 

 

Fontos feladata az intézménynek a folyóirat gyűjtemény gondozása, a folyóiratok megrendelése 

évente újra és újra, az előfizetési határidők figyelemmel kísérése, a lapok érkeztetése, Sziklában 

való rögzítése, a hiányzó lapszámok esetében a reklamáció, mindez sok munkaórát jelent. 

 

 



 3 

Folyóiratok száma 2014-ban 

 

Év nyomt. cím ny. példány digitális 

2014 160 169 1 

 

Szintén folyamatos és nagyon szükséges feladat a megrongálódott és elhasználódott könyvek újra 

köttetése, s ezzel együtt a helytörténeti folyóiratok évfolyamainak beköttetése. A korábbi gyakorlat-

tól eltérően (jelentős költségek miatt), ma már csak a helyismereti gyűjteményhez kapcsolódó folyó-

iratok köttetését végezzük. 

 

 Db érték 

Bekötött folyóirat 7 db   7 000,-Ft 

Újrakötött könyv 102 db 51 000,-Ft 

 

 

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. 

 

Rendszeresen fogadunk óvodai, iskolai, speciális (fogyatékos), nyugdíjas csoportokat, a könyvtár 

általános bemutatására, szolgáltatásainak ismertetésére, tematikus foglalkozásokra kerül sor. Adott 

évben összesen 47 foglalkozáson 1.951 fő fordult meg 

 

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

kal, 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 látogat-

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

szólítani, egyben komoly szocializációs színtérként 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 ha-

gyományosan ősszel, októberben kerül sor. 2012-től kezdődően részt veszünk az országos tavaszi 

felolvasó-marathon programjaiban is.  A foglalkozások mindig egy-egy témakört ölelnek fel, és vál-

tozatos programok várják a kis olvasóinkat – 2014-ben ez a helyi értékek és hagyományos tudás 

köré szerveződött. 

  

Mennyiség / 

típus 

Könyvtárhasználati 

foglalkozás 

Tematikus 

foglalkozás Rendezvény 

Darab 23 17 7 

Résztvevők: 

gyerek + 

felnőtt 724 523  704 
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A gyermekkönyvtár rendezvényeire nemcsak a váci óvodák és iskolák jelentkeznek be, hanem a 

váci kistérség több településéről is érkeznek osztályok. Mese-maratonra harmadik alkalommal ke-

rült sor, Móricz Zsigmond témakörben. Nagyobb létszámmal két helyszínen került sor felolvasásra, 

a gyermekkönyvtárban és a Dunakanyar Színház dísztermében. A gyerekeknek különleges élményt 

jelentett, hogy ők is felmehettek a nagy színpadra és ott mondhatták el meséiket, illetve hallhatták a 

Fónay Színtársulat ifjú növendékeinek előadását. 

 

2014-ben is folytatódott a Jávorszky Ödön Kórházzal kötött megállapodás értelmében, a gyer-

mekosztályon fekvő beteg gyermekek számára a heti egyszeri meseolvasás. A korosztálynak és az 

igényeiknek megfelelően vittünk mesekönyveket, képeskönyveket a kis betegeknek januártól júliu-

sig, illetve babacsomagok átadására került sor az újszülöttek számára. Sajnos ez a program abbama-

radt, részben a könyvtári létszámgondok, részben a kórházi változások következtében. 

A gyermekkönyvtár munkájában felelevenítésre kerültek a régi gyermekélet jellegzetes eszközei, 

a bábszínházi játék, a mese-diafilm vetítések, amelyek újra reneszánszukat kezdik élni és örömet 

okoznak a könyvtár ifjú látogatóinak. Az óvodás és iskolai csoportoknak bábokkal játszottak el me-

séket a könyvtárosok, illetve a gyerekek is részt vehettek a játékban. A diafilm vetítések megkönnyí-

tése érdekében a Váci Napló szerkesztősége ajándékozott egy új diavetítőt a könyvtárnak, segítve 

munkánkat. 

 

A könyvtárhasználat legfontosabb mutatói: 

 

Regisztrált könyvtárhasználóink száma: 4.504 fő, ebből az újonnan használók száma 1.527 fő. 

Az év folyamán a könyvtár szolgáltatásait személyesen igénybevevők száma: 44.141 fő, távhaszná-

lat útján (telefon, e-mail, OPAC) 94.470 fő. A kikölcsönzött kötetek száma 151.994 db, a helyben 

használt dokumentumok száma 162.150 db. A könyvtárközi kölcsönzés keretében 55 db dokumen-

tum fordult meg, a helyben megválaszolt referensz kérdések száma 3.910 db volt. 

 

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

ágyhoz kötött, de még olvasni tudó, akaró, idősebb korosztály kiszolgálását célozza. Ebben a szol-

gáltatásban különösen fontos az állandó könyvtáros személye, mert idegeneket nem engednek be a 

lakásukba idős és beteg olvasóink. A könyvtár rendszeresen fogad diákokat közösségi szolgálat el-

végzése céljából. A legtöbb diák a Közgazdasági Szakközépiskolából érkezett, de fogadtunk nem 

Vácon tanuló diákokat is. 

 

Az olvasószolgálat munkájában jelent meg legerőteljesebben a folyamatos létszámhiány okozta 

munkatorlódás és a szolgáltatás biztosítása szükségessé tette, hogy a betervezett feladatokat későbbi 

időszakra halasszuk. A több hónapig tartó munkaerő pótlások (pályáztatási időszak) idején elsőbb-

séget kapott a napi nyitvatartási időben szükséges létszám biztosítása, gyakran átcsoportosításokkal 

is. Mivel az év nagyobb részében a hangtárban nem volt külön hangtári könyvtáros, az olvasók ki-

szolgálását a felnőtt olvasószolgálat tagjai végezték felváltva. Szintén helyettesíteni kellett fél évig a 

helyismereti könyvtárost is, ahova végül a gyesről visszatérő kolléganő került. 

 

Jelentős pályázati támogatás segítségével 2011 tavaszán sikerült a könyvtárban létrehozni egy 

önálló helyismereti gyűjteményt, amely sok sikeres program szervezését tudhatja maga mögött. Cé-

lunk a gyűjtemény népszerűsítése, a város lakosságának tudatában elhinteni a tényt: színes és uniká-

lis állománnyal rendelkezik a helyismeret új fellegvára. A könyvtár honlapján váci helyismereti 

„wikipédia” építését kezdte meg a helyismereti könyvtáros, amelynek állománya jelentősen bővült 

2013-ban, abbamaradt viszont 2014-ben, a személyi változás miatt. Ennek folytatására szükség lesz 

a továbbiakban.   
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Kiemelt munka vette kezdetét a Váci Települési Értéktár kialakítása érdekében, amely feladatot a 

jogszabályok értelmében a város önkormányzata delegált a könyvtár feladatkörébe a 132/2013. 

(05.23.) számú határozatával. 2014 elején a könyvtár munkatársai készítették elő a Vidékfejlesztési 

Minisztérium által kiírt pályázatra az előterjesztést, ami beadásra került: 46/2014 (02.20) számú 

határozat, „Új értékek gyűjtése és azok helyi és országos értéktárba kerülésének elősegítése” cím-

mel. Sajnos a helyismereti könyvtáros eltávozásával a munka félbemaradt, csak ősszel kezdődött 

meg ismét az adatgyűjtés, már az új könyvtáros révén. 

A 2014-es év fontos programja volt a „Magyar Holokauszt Emlékév”-re beadott nyertes pályáza-

tunk megvalósítása, amelyen Radnóti Miklós emlékének ápolását tűztűk ki célul, a helyi értékeket 

kiemelve. A rendezvények között szerepelt városnéző séta, emléktúra, Radnóti vetélkedő, rendha-

gyó irodalomórák, Radnóti kiállítás, valamint egy oktatási segédanyag és dokumentumfilm elkészí-

tése volt a vállalásunk. Sikeresen zárult a teljes pályázati terv megvalósítása, már csak a pénzügyi 

elszámolás van hátra, amelyet a tavasz folyamán fogunk teljesíteni. 

 

Alapellátáson túli feladataink: 

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

fiesta, ünnepi könyvhét, könyvtárak összefogása „Őszi Könyvtári Napok” programsorozatban stb.  

 A hazai könyvtárügy immár évek óta folyamatosan szervezi minden év márciusában az In-

ternet Fiesta nevű programsorozatot, amely az internetezés népszerűsítését szolgálja a 

könyvtári rendszeren belül. Ezen program keretén belül március 20-27-e között 6 rendez-

vénnyel vártuk az érdeklődőket: Mesetár; Mit illik, és mit nem a neten? Filmek, zenék a ne-

ten; Barangolás az irodalomban; Kockuljunk a neten; Mi van a MEK, DIA, MANDA mö-

gött? 

 A korábbi években jó kapcsolatunk alakult ki a Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzattal, 

amelynek keretében könyvespolc avatóra és könyvbemutatóra is sor került. 2014-ben egy 

képzőművészeti kiállítás keretében a könyvtárban mutattuk be Manajló Iván képzőművésze-

ti albumát. 

 A váci Dunakanyar Eszperantó Csoport kedvet kapott hasonló adakozásra és felajánlották a 

városi könyvtár számára az eszperantó könyvtáruk egy részének állományát, amelyet így 

használhatnak a könyvtárhasználók, segítséget nyújtva a nyelvtanuláshoz. Április 17-én 

Nagy János alelnök, Magyarországi Eszperantó Szövetség és Újhelyi Ferenc elnök, Dunaka-

nyar Eszperantó Csoport avatták fel az eszperantó könyvespolcot.  

 Az Őszi Könyvtári Napok keretében változatos programokat szervezett egy héten át a 

könyvtáros gárda: kortárs magyar ifjúsági írók életével és munkásságával találkozhattak a 

diákok. Egy napra kiköltözött a könyvtár a Főtérre, a Március 15-e téren olvasásnépszerűsítő 

programmal és kihelyezett olvasóstanddal, ahol beiratkozási lehetőséget is biztosítottunk. A 

program része volt a Flash Mob előadás, amelyet a város iskoláinak diákjai mutattak be. 

Minden diák egy könyvvel a kezében olvasott a tér valamely pontján: „bárhol és bármikor 

olvashatunk, ha magunkkal viszünk mindig egy könyvet!” A városi televízió részletes hír-

adást adott az eseményről. Kézműves foglalkozások és diavetítések társultak még a gyer-

mekprogramokhoz. Sci-fi napot szervezett az intézmény filmvetítéssel, vetélkedővel, plakát 

kiállítással és könyv-vásárral felidézve az időutazás hangulatát. 

 Iró-olvasó találkozót szervezett a gyermekkönyvtár Balázs Ágnes írónővel, a népszerű Lufi 

történetek szerzőjével. A rendezvényre a Pest Megyei Könyvtárral közösen került sor, ők fi-

nanszírozták a programot. A találkozó népszerűségét mutatja, hogy több mint 80 vendég jött 

el, 3. és 4. osztályos diákok a Juhász Gyula iskolából, a váchartyáni Apáczai iskolából és a 

Viktor Speciális Otthonból. 
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 Érdekes író-olvasó találkozóra került sor decemberben, a könyvtár olvasótermében. Bárká-

nyi Mária váci származású írónő kereste meg intézményünket az általa írt könyvet felajánlva 

az olvasóknak és találkozó lehetőségét, amellyel élt az intézmény. (Bővebben olvasható Vá-

ci Polgár 2015. évi 1. számában) 

 A Váci Világi Vigalom idején könyvtárunk az Egyházmegyei Könyvtárral és a Tragor Ignác 

Múzeummal közösen könyvvásárt, gyermekfoglalkozásokat szervezett a görög templom ud-

varában. Ezt követte a hagyományos nyári zárvatartás, amely alatt a munkatársak kivehették 

az évi szabadságuk többségét, július 21-től augusztus 17-ig. 

 Helytörténeti gyűjteményünk jelentős dokumentum állománnyal rendelkezik a könyvtár 

névadójáról, Katona Lajosról, amelyet kiállítás keretében mutattunk be a könyvtár látogatói-

nak. A Tragor Ignác Múzeum gyűjteményéből kértünk még kölcsön eredeti családi doku-

mentumokat kiegészítésül. A kiállítás kísérőprogramja volt egy Katona Lajos konferenciá-

nak, amelyen a névadó emlékére szerveztünk közösen az ELTE BTK Néprajzi Intézet 

Folklóre Tanszékével, a Magyar Néprajzi Társasággal és az Érdy János Honismereti Egyesü-

lettel. „A folklorisztika helyzete és perspektívái a Kárpát-medencében” című tudományos 

konferenciára a hazai szakemberek mellett többen érkeztek a szomszédos országokból is. 

 A tavalyi évben ismét megrendezte a váci erdélyi egyesülettel közösen a Madách Imre Mű-

velődési Központ az Erdélyi Napokhoz kapcsolódó Erdély vetélkedőt, amelynek teljes do-

kumentációját a könyvtár helyismereti könyvtárosa állította össze, illetve vett részt a szep-

temberi vetélkedő zsűrizésében. 

 Másfél éve működik már a Könyvtáros Klub, amelyet a város különböző intézményeiben 

dolgozó könyvtárosok számára hozott létre a városi könyvtár. Ennek keretében havonta  ta-

lálkozókra, szakmai továbbképzésekre, munkamegbeszélésekre kerül sor, valamint felkere-

sik a kollégák egymás intézményeit, megismerve a város közgyűjteményeit. 2014-ben 10 al-

kalommal gyűltek össze a résztvevők, néhány előadás témaköre: finn könyvtárak működése 

(Mándli Gyula), holland könyvtárügy helyzete (Ignéczi Lilla), könyvtári munka Szlovákiá-

ban és Ipolyságon (Solmosi Márta igazgató), az egyházmegyei könyvtár ritkaságai, 

blogkészítés, konferencia beszámoló. 

 A nagymarosi művelődési házban a Nyugdíjas Klub programjának keretében Mándli Gyula 

előadást vállalt „Irodalmi emlékek a Dunakanyarban” címmel. Decemberben Ipolyságon, az 

ipolysági könyvtárban „Fürdőélet a Dunakanyarban” címmel tartott helytörténeti előadást. 

 Mándli Gyula igazgatónak fotókiállítása nyílt 2014. március 10-én a finnországi testvérváro-

sunk, Järvenpää kultúrpalotájának galériájában Vác városát bemutató fényképekből, június-

ban pedig Vácon a Madách Imre Művelődési Központban a finn napok keretében Järvenpää 

várost és környékét bemutató fotókból. 

 Február 13-án Ipolyságon a városháza épületében került sor a Vác és Ipolyság testvérvárosi 

szerződés 10 éves évfordulójának megünneplésére és meghosszabbítására. Erre az alkalomra 

készített a váci könyvtár – a Honti Múzeum segítségével - egy dokumentumkiállítást, amely 

bemutatta a tíz év folyamán történt eseményeket, programokat. A kiállítást Mándli Gyula 

igazgató magyarul, Pálinkás Tibor igazgató szlovákul nyitotta meg. A kiállítás áprilisban a 

váci könyvtár galériájában szintén látható volt, Fördős Attila és Lőwy János polgármesterek 

nyitották meg. 

 A városi könyvtár galériájában augusztus 28-án nyílt meg Mezei József építész munkásságát 

bemutató kiállítás a tervrajzokról és épületfotókról, amelyet szeptember 13-án felkeresett a 
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Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóságának tagjai, akiknek előtte volt 

lovagavatási szertartásuk a székesegyházban. 

 

A Könyvtár Galériában 10 képzőművészeti és helytörténeti kiállításra került sor 

 

1. 2013. december 13 – 2014. február 21. „Mesél az erdő”, az alkotó könyvtárosok kiállítása 

2. február 15 - március 25.   Manajló Iván életművét bemutató kiállítás +kvbem. 

3. március 28. – április 22.   „Ipolyság és Vác testvérvárosi kapcsolatának 10 éve” 

4. április 25. – május 20.   „Fényűzők” Urbán Sofiya & Fekete István fotográfiái 

5. május 23 - június 25.   Katona Lajos  emlékkiállítás (szül. 150. évford.) 

6. június 26. – július 20.   „Ahol élünk” Molnár Antal festmény kiállítása 

7. augusztus 28. – szeptember 30.  Mezei József OESSH, építész emlékkiállítása 

8. október 02. – október 29.   „Tegnap és holnap” Lehotka László  fotókiállítása 

9. november 06 – december 20.  „Elmegyek és te figyelj a májusokra”  

Radnóti Miklós emlékkiállítás  

10. december 22 - 2015. január 30. „Váci téli képek” Válogatás a Helyismereti Gyűjtemény 

dokumentumaiból 

 

A városi könyvtár külügyi kapcsolatai 

    A Katona Lajos Városi Könyvtár nemzetközi kapcsolataiban a 2014-es esztendő kiemelkedő sze-

repet kapott, mert mindkét együttműködő testvérváros évfordulót ünnepelt. A Vác és Järvenpää 

testvérvárosi kapcsolat 30 éves évfordulóját ünnepelte a város, s jelentős programok szervezésére 

került sor. A Vác és Ipolyság testvérvárosi kapcsolat 10 éves évfordulójára került sor. A kapcsolat 

létrehozásában a könyvtárunknak jelentős szerepe volt. 

    Ipolyság város kulturális intézményeivel 1995-ben kezdődött az együttműködés, amelyet 2001-től 

kezdődően hivatalos éves megállapodásokkal valósítottunk meg. A könyvtár koordináló szerepet 

vállalt a váci intézményrendszer tekintetében, hisz neki volt folyamatos kapcsolata az ipolysági ve-

zetőkkel. Mindkét városban sor került szakmai fórumokra, előadásokra, kiállításokra, szinte havi 

szinten folyt az együttműködés. Könyvtárunk munkatársai rendszeresen részt vettek az ipolysági 

kulturális rendezvényeken (Ipoly-Nap, Honti Napok, Könyvtári Napok, stb), a két város múzeumi 

egyesületeinek programjain, közös kiállításokra került sor. Ipolysági kollégáink minden évben részt 

vettek a honismereti felolvasó ülések programjain, amelyek szervezését Mándli Gyula végezte a 

Honismereti Szövetség alelnökeként. 2014-ben a már említett együttműködési kiállítás elkészítése 

közel egy hónapi munkát jelentett, amely a tárlatok befejezése után a Honti Múzeumba került meg-

őrzésre. 

    Järvenpää finn testvérvárosunk könyvtárával szintén folyamatos a kapcsolatunk, az elmúlt évben 

két alkalommal került sor dokumentumcserére, a 2007-ben aláírt együttműködési szerződés alapján. 

2004-től kezdődően működik a kapcsolat a két városi könyvtár között. 2004-ben Tuula Pulkinnen, a 

järvenpää-i könyvtár igazgatója vett részt munkatársával a váci könyvtár alapításának 100. évfordu-
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lójára szervezett konferencián, 2007-ben pedig Mándli Gyula váci könyvtárigazgató járt kollégájá-

val a finn könyvtár 75 éves évfordulós rendezvényén. Azóta egy-egy alkalommal került sor szemé-

lyes találkozókra a két országban, de a munkakapcsolat és a dokumentum-csere folyamatos mind a 

mai napig. 

Évek óta részt veszünk a váci finn baráti kör munkájában, segítve annak működését. 

2014 márciusában a järvenpää-i Finn – Magyar Baráti Kör meghívására a könyvtárigazgatót kérték 

fel a Vácot bemutató fotókiállítás megrendezésére, amelyet Osmo Björkman, Vác város díszpolgára 

nyitott meg a konferenciaközpontban. Az igazgató részt vett a városi küldöttség programjaiban is, 

amelyet a március 15-i ünnepség kapcsán rendeztek meg a testvérvárosban. 

2014 júniusában részt vettünk a Järvenpää város küldöttségének programjában kísérőként és elké-

szítettük a 30 éves együttműködés kiállítási dokumentációját a nagy évfordulós találkozóra. 

2015. február 27-én a budapesti Finn Nagykövetségen rendezték meg a Finn Kultúra Napját és a 

finn kultúrát jelképező Kalevala Napot, amelyre az egész országból meghívják a Magyar-Finn Bará-

ti Körök vezetőit, munkatársait. Ebből az alkalomból adják a Rácz István Díjat, amelyet az elmúlt 

évben kiemelkedő munkát végző két személy (egy finn és egy magyar) veheti át a kitüntetést. 2014-

ben ezt a jelentős finn-magyar kitüntetést Mándli Gyula váci könyvtárigazgató vehette át a kuratóri-

um döntésének értelmében. „A váci magyar-finn kapcsolatok fejlesztése, tartalmassá tétele, Vác és 

järvenpää testvérvárosi együttműködése, a finn kultúrának a Dunakanyar térségében és a határon 

túl is ismertté tétele érdekében kifejtett sokoldalú munkája, az események történetének dokumentálá-

sa terén végzett szakszerű, példaértékű, több évtizedes munkálkodásáért köszönettel.” 

További kapcsolataink: 

A város civil szervezeteivel is kapcsolatot tartunk, elsősorban a Váci Múzeum Egyesülettel. Az 

intézmény helyet ad rendezvényeknek, valamint támogatja a szakmai rendezvények megvalósítá-

sát. A Váci Forte Fotóklubnak megalakulása óta tagja a könyvtár két munkatársa és rendszeresen 

részt vesznek a közös fotókiállításokon. 

Könyvtárunk intézményi tagja a Pest Megyei Könyvtáros Egyesületnek és Informatikai és Könyv-

tári Szövetségnek. 

 

Működési feltételek: 

  Könyvtárunk működésének műszaki hátterében jelentős változás történt az elmúlt évben. 

Már több alkalommal került sor működési megállásokra a leromlott számítógépes helyzet miatt, 

amelyek pótlása eddig gondot okozott. 2014-ben a sürgős karbantartási munkák mellett sikerült 

több számítógépet, s kapcsoló eszközöket beszerezni. 

A fejlesztéseket négy forrásból tudtuk megvalósítani: 

1. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás – 513.000 Ft 

A fenti összegből 3 db számítógépet vásároltunk Windows programmal + 2 Office2013 prog-

rammal, amelyből két gépet a gyermekkönyvtár kölcsönzőpultjába állítottunk működésbe. A ko-

rábbi számítógépek már nem megfelelően működtek, gyakran leálltak, a kollégák a kölcsönzés so-

rán gyakran problémákba ütköztek. A harmadik gépet az olvasószolgálat használja tájékoztatásra 

és belső munkákra. 

2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – 500.000 Ft 

Ebből az összegből szintén az eszközparkunkat fejlesztettük. Kicseréltük a levelezőszervert, 

amely már igen régóta biztosította a könyvtár levelezését. Vásároltunk egy 48 portos Switchet, 
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mely a hálózat stabilitását biztosítja, továbbá egy laptopot, mivel a régivel már nem tudtunk a 

rendezvényeinket megfelelő színvonalon lebonyolítani. Kiegészítő eszközöket is vásároltunk, 

blokknyomtatóra, vonalkód olvasókra, egerekre és pénzvizsgálóra volt szükség. 

3. Értéktári feladatok ellátása – 150.000 Ft 

Ebből az összegből egy számítógépet vásároltunk, amely a kézikönyvtárban került elhelyezésre, 

olvasó használatra szánt gépként. Ezen minden érdeklődő számára hozzáférhető lesz az elkészülő 

értéktár adatbázis. 

4. Pénzügyi átcsoportosítás – 500.000 Ft 

Vásároltunk három új számítógépet, melyeket az olvasószolgálatban helyeztünk üzembe, olvasói 

gépként, továbbá hét db kedvezményes, oktatási kiadású MS Office 2013 licencet. 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy könyvtárunk 2014-ben a meglévő keretek és lehetősé-

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

A szakmai szolgáltatás színvonalát – a sok személyi változás ellenére - szinten tudtuk tar-

tani, s haladunk a kölcsönző könyvtárból a szolgáltató könyvtár irányába.  

 

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 2015. évi rendezvény terve 
 

 

Gyermekkönyvtár 

- könyvtári olvasótábor szervezése egy turnusban június hónapban, 

- felolvasó-maraton 2015. 02. 17. Kányádi Sándor műveiből  szervezik a felolvasó programot, 

amelyen az ipolysági könyvtárral közösen veszünk részt, 

- foglalkozások a családi és egyházi ünnepekhez kapcsolódóan: anyák napja, gyermeknap, 

Föld napja, Madarak, fák napja, állatok napja: Kajlik-Békési Márta, 

- Könyvtárosok világnapja – április 14.: a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése 

- ünnepi könyvhéthez kapcsolódó rendezvények május végén és június elején. 

- Őszi Könyvtári napok rendezvénysorozat előkészítése 

 

Előadások: 

- Internet Fiesta: március 20-27 között országos könyvtári rendezvénysorozatban részvétel, 

- Könyvtárosok világnapja – április 14.: a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése, 

- Irodalom és művészet a Dunakanyarban. Előadó: Mándli Gyula kvtárigazgató, 

- Őszi Könyvtári napok: versíró pályázat, iró-olvasó találkozó helyi szerzővel 

- rendhagyó irodalom órák (évfordulós rendezvény), 

- a váci Magyar – Finn Baráti Társasággal közösen előadások szervezése, kapcsolódva a 2015. 

évi évfordulós eseményekhez: két jelentős művész élt testvérvárosunkban: Jean Sibelius ze-

neszerző és Pekka Halonnen festőművész, akikre ebben az évben kiemelten emlékezünk. 

 

Helytörténet 

- Honismeret Napja – 2015. március 21. Pest megyei honismereti felolvasó tanácskozás - 

helyismereti munkákból, helyszíne: Katona Lajos Városi Könyvtár 

- Ipoly Nap és Remete Nap programjában való részvétel 

- honismereti tanácskozás a Dunakanyarban élő helytörténészekkel 

- Helytörténeti fotózás gyakorlati kérdései – címmel szakmai tanácskozás 

- részvétel a városi vetélkedő szervezésében 

 

A Könyvtár Galéria tervezett programja a 2015. esztendőre: 
 

1. január 17 – február 04.: „Váci téli képek” válogatás a Helyism. Gyűjt. fotóiból 

2. február 05. – február 28.: Békefi András grafikus kiállítása 

3. március 05. – március 31.: Kutak Adrienn keramikus művész kiállítása 

4. április 02. – május 02.: Béki Márton: Festmények a Dunakanyarból 

5. május 07. – június 01.: Szabó László „Marabu” grafikus kiállítása 

6. június 04. – július 20.: „Az olvasó ember” Váci Forte Fotóklub kiállítása 

7. augusztus 27. – szeptember 30..: 35 éve működik a könyvtár a „laktanyában” 

8. október 01. – november 04.: Juhász András fafaragó kiállítása 

9. november 05. – december 02.: Zaubel István Dunakanyar festmény kiállítása 

10.  december 03. – 2016. január 06.: Varga B. Kálmán fazekas kiállítása 

 

Könyvtár várható zárva tartása: 2015. július 20 – augusztus 16 között, nyitás: augusztus 17. 

 


