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1/ BEVEZETÉS

Feladatainkat a 2016. évre megfogalmazott munkaterv alapján végeztük, hol túlteljesítve, helyenként
módosítva, a változásoknak megfelelően átalakítva azt. Munkánk középpontjában az olvasásnépszerűsítés állt. Folyamatosan törekedtünk arra, hogy olvasóinkat szakszerű, előzékeny és empatikus
szolgálat fogadja. Hangsúlyosan törekedtünk arra, hogy minél tágabb körben megismertessük magunkat. A diákok és más közösségek számára tartott könyvtárhasználati órák, irodalom és tudomány
népszerűsítő és egyéb rendezvényeink beépültek Vác kulturális életébe. Rendezvényeink olvasást,
információszerzést, könyvtári szolgáltatásokat fókuszba állító eseményei minden korosztály számára
hasznosak voltak. Kreativitást serkentő programokat nyújtottunk a családoknak. Átgondolt állománygyarapítás és minőségi szolgáltatások jellemezték szűkebb szakmai munkánkat. Az olvasás népszerűsítés terén a régi formák működtetése és újak bekapcsolása volt a jellemző. Jól megtervezett programok, találkozók erősítették az olvasás kultúra és a könyvtár pozícióit, s kínáltak lehetőséget a szabadidő kulturált eltöltésére. Erősödött a könyvtár jelenléte a világhálón, a honlap szolgáltatásokat
igénybe vevők száma növekedett, a közösségi hálón is friss és aktív volt a híradás, a figyelem felkeltése.

2/ IGAZGATÁSI FELADATOK
2/1. Minőségirányítás
Az év során megkezdtük ezen a téren is az előző évek elmaradásainak a ledolgozását.
2/1.1. Elkészítettük azokat a szabályzatok, amelyeket törvény ír elő működésünkhöz, s amelyek nélkül
szervezett, minőségi munkát végezni nem tudunk.
Elkészített, aktualizált szabályzatok:
-

panaszkezelési szabályzat
könyvtárhasználati szabályzat
gyűjtőköri szabályzat
gyakornoki szabályzat
esélyegyenlőségi szabályzat
szolgáltatások díjszabása

2/1.2. Elvégeztük a munkatervünkben megfogalmazott partnerazonosítást, a partnerlistákat elkészítettük.
2/1.3. Olvasói elégedettségmérést /igényfelmérést végeztünk felhasználóink körében. Kiértékelése
során kapott információk elengedhetetlenek munkánk szervezésénél Az olvasói visszajelzésekben
megfogalmazott problémák működésünkkel kapcsolatban egybeestek azokkal a megoldandó feladatokkal, melyeket mi magunk is megfogalmaztunk.
A Minőségirányítási Tanács tagjai: Jancskár Judit, Bednárik-Stefanik Adrienn, Ribainé Zeller Piroska,
Tóthné Uzonyi Ottilia, Jele Viktória, Kiss Anita, Cserkaszky Györgyi.
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2/2. Gazdálkodás
Könyvtárunk 2016. évben saját bevételből, és a fenntartónk által biztosított támogatásból gazdálkodott. Törekedtünk a hatékony, kiegyensúlyozott gazdálkodásra, de a május hótól augusztus végéig
tartó pénzügyi stop megakadályozott minket ebben. Elsősorban a könyvbeszerzéseknél jelentett ez
számunkra problémát, hiszen egy jól szervezett könyvtárnál elengedhetetlen a folyamatos gyarapítás.
A dolgozók a törvényben előírt és a törvény által biztosított juttatásokat megkapták.
A dokumentum beszerzésre fordított összeg 8 937 465,-Ft volt, csökkent az előző évekhez képest az
érdekeltség növelő támogatás jelentős csökkenése miatt. A MÁRAI program eredményeként 88 db
könyvvel 204 005,-Ft- értékben gyarapodott az állományunk.
A dologi kiadások 2 %-kal csökkentek 2015. évhez képest. 22 674.EFt,-ról 22 215 EFt ra. A dologi
kiadásba betervezett összeget nem tudtuk teljes mértékben elkölteni a nyári pénzköltési tilalom miatt. Az épület, amelyben működünk régi, felújítást igényel. Felújítási munkákat nyáron tudunk csak
elvégezni, a zárás idején, de idén erre költeni nem tudtunk. Saját munkával két olvasótermet kifestettünk.
Az IPRESS Center Kft. felajánlásával két olvasótermünk berendezése megújult 2 781 088,-Ft értékben
.A 2. emeleti férfi WC-t, / mely évekig leselejtezett, illetve selejtezésre váró bútorok raktárául szolgált
/ kipakoltuk, felújítottuk, újra megnyitottuk olvasóink előtt.
Működésünket befolyásoló legnagyobb probléma liftünk meghibásodása volt, mely azóta sem működik. .A felvonók élettartama átlagosan 20 év, a mi liftünk 33 éves. A kulturált, ellenőrzött használat
és a folyamatos javítások ellenére már nem javítható, felújításra szorul.

2/2.1. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok:

Ezer forintban

Működési bevétel
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
Támogatások és átvett pénzeszközök
Bevételek összesen:
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Egyéb
Kiadások összesen:

4 590
10
8 7519
92 119
55 631
14 869
20 582
751
67
91 900

2/3. A könyvtári image növelése
Egységes arculat kialakítására törekedtünk. Ennek jegyében korszerűsítettük a már évek óta nem
karbantartott honlapunkat, melynél nemcsak az eddigi években megszokott külső támadásokat hárítottuk el, hanem kezelhetőbbé, felhasználóbaráttá tettük. Megjelenését, színvilágát az épületünkben
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található tájékoztató táblákhoz igazítottuk. Minden nyomtatott és elküldött dokumentumunkra egységes, új logót helyeztünk, mely könyvtárunkat azonosítja. Földszinti aulánk díszítése megújult, egy
modernebb, fiatalosabb arculatot sugároz a látogatóink felé.

2/4. Partnerkapcsolatok
Az év során nagy hangsúlyt fektettünk a könyvtárhasználók megszólítására / beindítottuk HÍRLEVÉL
szolgáltatásunkat/, erősítettük a lakossági és intézményi kapcsolatokat.
2/4.1.Együttműk-ödés konkrét formái:
- iskolák, óvodák számára olvasás fejlesztő programok, könyvtári órák tartása
- városi kulturális intézmények számára sajtófigyelés
- Váci Múzeum Egyesület nálunk tartotta éves közgyűlését
- Magyar Nyelv Barátainak Egyesülete két előadásának biztosítottunk helyszínt
- PEMKESZ Gyermekkönyvtári Műhely szakmai napjának megszervezése Vácon
- IPRESS Center Kft „Veled vagyunk„ programban együttműködés
- Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat előadásának biztosítottunk helyszínt
- Amszterdami Anna Frank Házzal együtt vándorkiállítás szervezése oktatással egybekötve
- csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárhoz kapcsolódva Mesemaraton szervezése
- OSZK KI Együttműködési Keretmegállapodás aláírása a képzési programban rögzített szakmai
gyakorlati képzési feladatok ellátására
2/4..2. Kapcsolattartás óvodákkal, Iskolákkal
Csoportos foglalkozások szervezése időpont és téma egyeztetés alapján történik. A csoportos foglalkozások alapvető célja, hogy a gyermekek megismerkedjenek a könyvtárhasználat alapvető szabályaival, tájékozódni tudjanak a Gyermekkönyvtárban, megszeressék a könyveket és az olvasást. 2016.
évben 32 alkalommal, 883 részvevővel zajlottak ezek a foglalkozások.
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Óvoda, iskola neve

alkalom

látogatók száma

Evangélikus Óvoda, Vác

2

54

Dr. Csányi L. krt.-i Óvoda, Vác

2

40

Vám u. óvoda, Vác

1

18

Kertész u. Óvoda, Vác

1

18

Kölcsey utcai Óvoda, Vác

3

74

Karolina Általános Iskola, Vác

3

84

Simon Antal Általános. Iskola, Vác

1

15

Juhász Gyula Általános Iskola, Vác

9

259

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Vác

3

126

Földváry Károly Általános Iskola, Vác

2

63

Őrbottyáni Általános Iskola

1

52

Acsai Általános Iskola

1

24

Gárdonyi Géza Ált. Isk. Sződliget

1

17

Püspökszilágyi Általános Iskola

1

18

Keszegi Általános Iskola

1

21

2/5. Humán erőforrás
Az év során szervezeti átalakításra nem került sor. Év elején 2 dolgozónk jogviszonya megszűnt, akik
már hónapok óta új munkahelyet kerestek maguknak, de az évek óta tartó fluktuáció megszűnt.
Intézményünk engedélyezett létszáma 26 fő nem változott. Nyitó állományi létszám 23 fő volt. Év
közben 2 fő jogviszonya megszűnt, a megüresedett álláshelyekre 2 fő került felvételre.
Munkakör
Felsőfokú végzettségű
szakmai munkakör
Középfokú végzettségű
szakmai munkakör
Egyéb munkakör
Összesen

Teljes munkaidős
9 fő

Részmunkaidős
–

Összesen
9 fő

7 fő

–

7 fő

6 fő
22 fő

1 fő
1 fő

7 fő
23 fő

Továbbra is 1 fő kulturális közfoglalkoztatott segíti munkánkat.
Munkatársaink számára olyan közösségi programokat szerveztünk, amelyek erősítették az összetartozás, az egy csapatban vagyunk érzését. Kollektívánk kirándulás keretében ismerkedett meg az Operaházzal, s kétszer közös kerti főzést tartottunk.
2016. évben Mózes Irén kolleganőnket Vác Város Közművelődését segítő munkáért kitüntető elismerésben részesítette az önkormányzat.
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3/ KÖNYVTÁR HASZNÁLAT, FORGALMI STATISZTIKÁK
2016. évben intézményünk 231 napot tartott nyitva, heti 5 nap, szombaton is.
Július 27-től augusztus 22-éig zárva tartottunk.

3/1. 2016. évi látogatottsági adatok

1000
939

900
800
661

600

337

298

260

516
492

568 568
568
535 540
517

452

433
415

296

288
252
235
208
203
183
181
178 170
176 182
155 161
137
124
118
107
95

236
216
206
200
193 200
182
176
175 173 182 155
164 171 176
162
157 160
151
134 122
130 111
128
127
116
100
233

588

447
436

400
300

593

520
519

0

Összeg / Gyerek összes

Összeg / Felnőtt összes

3/2. Könyvtár használat bemutatása

Regisztrált felhasználók (fő)
Használat (db)

Könyvtárközi kölcsönzés (db)

Személyes használat
Távhasználat, telefon, e-mail
OPAC, honlap
Kölcsönzött dokumentum
Beérkezett kérés
Küldött kérés

4116
41499
2824
75210
150012
4
61

A legfontosabb szolgáltatásunk a statisztikai adatokból és az olvasói elégedettség felmérés adataiból
merítve a dokumentum kölcsönzés volt. A regisztrált olvasók mindegyike átlagban 36 db könyvet
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2016.12.19 - 2016.12.25

2016.12.05 - 2016.12.11

2016.11.21 - 2016.11.27

2016.11.07 - 2016.11.13

2016.10.24 - 2016.10.30

2016.10.10 - 2016.10.16

2016.08.15 - 2016.08.21

2016.08.01 - 2016.08.07

2016.07.18 - 2016.07.24

2016.07.04 - 2016.07.10

2016.06.20 - 2016.06.26

2016.06.06 - 2016.06.12

2016.05.23 - 2016.05.29

2016.05.09 - 2016.05.15

2016.04.25 - 2016.05.01

2016.04.11 - 2016.04.17

2016.03.28 - 2016.04.03

2016.03.14 - 2016.03.20

2016.02.29 - 2016.03.06

2016.02.15 - 2016.02.21

2016.02.01 - 2016.02.07

2016.01.18 - 2016.01.24

2016.01.04 - 2016.01.10

0000

2016.09.26 - 2016.10.02

500

620

2016.09.12 - 2016.09.18

600

685
643
627 617
613
585
577 584 575 558 564
566 558
554
536 521
528
514
512
510
507 502
474
469
466
465

680

2016.08.29 - 2016.09.04

700

/egyéb dokumentumot/ kölcsönzött ki a könyvtárból. Arányaiban a legnagyobb a könyvek kölcsönzése, melyet a folyóiratok és hangzó dokumentumok követnek. Bizonyos, hogy a könyv árak, az olvasás
népszerűsítő tevékenységünk is hozzájárul e magas számhoz. A személyes használat átlagban 10 db.
Minimálisan csökkent regisztrált felhasználóink száma, Vác lakosságának mintegy 12 %-a. Jelentős a
távhasználat is. Többen keresik fel a megújult honlapunkat, érdeklődnek telefonon, e-mailben. Töretlenül népszerű folyóirat olvasónk népszerűsége.

4/ SZAKMAI FELADATOK
4/1 Gyűjtemény szervezés-állományépítés
4/1.1. Állomány fejlesztés, gyarapítás
2016-ban is folyamatos volt az állományfejlesztése a szakmai szempontokat és az olvasói igényeket
egyaránt figyelembe véve. Az érdekeltségnövelő támogatásnak köszönhetően a pénzügyi stop idején
is volt lehetőségünk szerzeményezésre, visszafogottan, de a legkeresettebb újdonságokat beszereztük.
Állományunkat vásárlás, olvasói ajándékok, a Márai-program és a Nemzeti Könyvtár sorozat útján
gyarapítottuk. A gyarapodás beszerzési módok alapján a következőképpen alakult:

Vétel
olvasói ajándék
Márai program
Nemzeti Könyvtár
összesen

darab
3 916
719
88
42
4 765

leltárkönyv szerinti értéke (Ft)
11 938 611
815 921
204 005
105 000
13 063 537

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. 2016-ban is elsősorban az elhasználódott gyermekkönyveket cseréltük le, kihasználva az akciókat.
A KELLÓ-val évente kötünk szerződést. A kedvezmény mértéke attól függ, hogy az éves beszerzési
keretünk hány százalékát kötjük el náluk. Tavaly 1,5 M Ft-ot kötöttünk le (a könyvbeszerzési keret
25%-át), erre 28% kedvezményt kapunk.
Hangtári dokumentumok:
A DVD-ket kölcsönzési joggal vesszük, mely így elég drága és kevesen forgalmazzák kölcsönzési joggal.
Főbb szállítóink: STI Kft, Mónos Bt.
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Zenei CD-t 2016-ban nem vettünk.
Folyóirat:
Folyóirat állományunk részben előfizetés útján, részben pedig az NKA Folyóirat-támogatási programján keresztül jut el olvasóinkhoz. Főbb szállítóink: Kelló, HELIR
2016-ban összesen 164 féle nyomtatott folyóirat 170 példányban járt a könyvtárba. A több példányos folyóiratok a helyi lapok voltak. Online elérésű folyóirat 1 db volt.
4/1.2. Állományapasztás
Részben a helyhiány, részben az elnehezült állomány miatt a tavalyi évben a korábbiaknál erőteljesebb tervszerű állományapasztást végeztünk. A szakmai szempontokat és az olvasói igények változását gondosan mérlegelve sok elavult vagy feleslegessé vált dokumentumot selejteztünk.
Dokumentum típus
könyv, bekötöt folyóirat
Cd, kazetta
CD-ROM, DVD-ROM
Egyéb
összesen

darab
10 103
335
177
43
10 658

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.
1.

Gyermekkönyvtári foglalkozások a tanítási szünetekben.
Az őszi és a téli szünet idejére meghívtuk az óvodás és iskoláskorú gyermekeket, hogy töltsék nálunk a szabadidejüket könyvtári környezetben és a következő programokat kínáltuk nekik:
- diavetítés
- meseolvasás
- társasjátékozás

2.

Filmvetítés
Jó kapcsolatot ápolunk a Simon Antal Általános Iskolával, amely fejlesztő iskola, ahová „saját nevelési igényű” tanulók járnak. Az ő segítésük az olvasás megszerettetése felé az, hogy a kötelező,
illetve az ajánlott irodalom filmes feldolgozását mutatjuk meg. A filmvetítések ugyanis felkeltik
az érdeklődésüket az eredeti mű iránt.

3.

Olvass és írj Anne Frankkal vándorkiállítás
Az Amszterdami Anne Frank Ház ismeretterjesztő – interaktív kiállítását fogadtuk szeptember
hónapban. Általános és középiskolai csoportokat fogadtunk a kiállítás ideje alatt és Anne Frank
lelkesítő példája segítségével csoportfoglalkozások keretében mutattuk be a hozzánk ellátogató
[10]

gyermekeknek, hogy nehéz élethelyzetekben is segít az írás és az olvasás.

4/2.2. Informatikai fejlesztés
4/2.2.1. Honlap fejlesztés
Évek óta elmaradt honlapunk karbantartása, mely külső támadásokhoz vezetett. Ezért szerződést
kötöttünk honlapunk készítőjével / Anaglif BT / a folyamatos karbantartás érdekében. Felhasználóink
így biztonságosan használhatják online katalógusunkat.
Ez évtől rendszeresen közzétesszük honlapunkon az állomány gyarapodást az Újdonságok menüpont
alatt, melynek hiányát felhasználóink megfogalmazták az olvasói elégedettség felmérésben.
Minden eseményt, amely intézményünkben történik, feltesszük a honlapunkra, így felhasználóink
minden rezdülésünket követni tudnak
Beindítottuk a Hírlevél szolgáltatásunkat is, mely először problémát okozott a levelezési rendszerünkben, mivel azt megelőzően intézményünknek nem volt ekkora e-mail forgalma.
Facebook oldalunkon ismerőseink száma folyamatosan emelkedik, online elérésre van lehetőség és
hetente törekszünk az oldal frissítésére.
Facebook: https://www.facebook.com/katonalajosvarosikonyvtar
4/.2.2.2. Eszközbeszerzés 2016-ban:
Eszköz
HP Laserjet színes nyomtató
Monitor
Microsoft Office 2016
PC munkaállomás + win:
Pendrive, switch, egér
Szünetmentes táp
HP Laserjet nyomtató
Fényképezőgép

Darab
1
3
5
1
2
2
2
1

Érték (Ft)
52 065
110 756
115 570
124 037
13 998
70 000
65 334
87 390

4/2.2.3. E book
Munkatervünkben terveztük az e-book szolgáltatás bevezetését, de ezt a szolgáltatást nem sikerült
bevezetnünk, egyrészt mert nem volt kiegyensúlyozott a 2016. évi gazdálkodásunk, s így nem tudtuk
a szükséges forrást előteremteni. Másrészt azon felhasználóink, akik igénylik ezt a szolgáltatást már
rendelkeznek saját e-book olvasóval, s nagyon sok ingyenes portált tudnak találni, ahonnan az ekönyveket le tudják tölteni.
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4/2.2.4. E könyvtár
Ebben az évben már 3 saját kiadványunkat olvashatták el olvasóink honlapunkon keresztül.
1. Bednarik-Stefanik Adrienn – Felhő Mária „Elmegyek és te figyelj a májusokra …„ Radnóti és
Vác- Oktatási segédanyag Vác, 2014
2. Reisinger János: Katona Lajos 1862-1910 tanulmány és bibliográfia / Váci életrajzi bibliográfia
1./
3. Horváth M Ferenc - Mándli Gyula- Zomborka Márta: „ ….egyházat építek itt!”
4/2.3. Házi-betegellátás
Ezen szolgáltatásunk iránt egyre csökken az igény az idős olvasóink elhalálozása miatt, illetve rokonaik visznek meghatalmazással köteteket az időseknek. A házi betegellátásban részesülő olvasók száma
13 fő volt 2016-ban, akik összesen 52 alkalommal kölcsönöztek 165 db könyvet, 2 db hangos könyvet
és 4 db dvd-t.

4/3 HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY
A könyvtár helyismereti gyűjteménye folyamatosan gyarapszik. 2016-ban 224 db könyv került az
állományba, így jelenleg a helyismereti gyűjtemények állománya 2822 db.
Legfontosabb feladatunk Vác és környéke, illetve a váci személyekről szóló cikkekből adatbázis készítése. Ettől az évtől az adatbázisba szkennelt cikkek csatolására került sor a SZIKLA integrált könyvtári
rendszerben a rögzített országos cikkekhez.
Az országos sajtófigyelésünk keretében, 25 lapot figyelünk. A sajtófigyelés eredményét minden héten megküldjük Vác Város Sajtóosztályának és a város kulturális intézményeinek is.
2016. évre szóló munkatervünkben megfogalmaztuk, hogy könyvtárunk más könyvtárakhoz képest el
van maradva a helytörténeti dokumentumok digitalizálása terén. Idén elkészítettük a digitalizálási
tervünket. A könyvtár tulajdonában lévő Váci Közlöny /1881-1895/ és a Váci Hírlap /1887-1942/ számainak mintegy 7200 oldalát kell digitalizálnunk, melyet az állagmegóvás és a tartalomszolgáltatás
szükségessége tesz indokolttá.
Ebben az évben befejeztük a Váci Települési Értéktár adatbázis feltöltését.

5. KÉPZÉSEK
Ebben az évben következő kollégáink vettek részt képzésben:
1. Cserkaszky Györgyi elvégezte a Könyvtári Intézet által szervezett „Könyvtári vezetési ismeretek” akkreditált képzést
2. Tóthné Uzonyi Otília és Gál Attila kollégáink részt vettek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
által szervezett „Felkészítés a könyvtárhasználati tehetség fejlesztésre” szakmai továbbképzésen
3. Gál Attila kollégánk részt vett a Pest Megyei Könyvtár által szervezett „Konfliktus kezelés a
könyvtárban” szakmai továbbképzésen
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6. RENDEZVÉNYEK
Közönség kapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken keresztül is igyekeztünk erősíteni.

6/1. Kiállítások
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.
Könyvtár Galéria 2016. évi programjai
1. Január 07 - február 03.: Báli Péter Logikus Grafikus című kiállítása
2. Február 04 - Március 02.: Ipress Center általános iskolásoknak szóló, „Mítoszrombolás”
címmel meghirdetett rajzpályázatára beérkezett győztes és egyéb pályamunkák kiállítása
3. Március 03 - április 06.: Hortoványi Kettős Tamás kiállítása
4. Április 07 - május 04.: Rónai Katalin Figurákba álmodtam című bábkiállítása
5. Május 05 - június 01.: Lázár Kristóf Duna-torzó című kiállítása
6. Június 08 - július 25. : Bognár Péter Srí Lanka arcai című fotókiállítás
7. Július 07 – július 23. : B. Kovács Anna festőművész kiállítása
8. Szeptember 08 - szeptember 29. : Amsterdami Anna Frank Ház „Anne Frank naplója” c.
vándorkiállítása
9. Október 01 - november 02.: Palman Zsuzsi Lassulás című grafikai kiállítása
10. November 03 - november 30. : Szegedi Katalin Igaz mesék című kiállítása
11. December 01 - 2017. január 04.: Walcz Beáta „Üveg-festett-világom” című kiállítása

6/2. Könyvbemutatók, ismeretterjesztő előadások
Minden hónapban könyvbemutatót vagy a tudomány egyes területeiről érkezett előadók
ismeretterjesztő előadásokat 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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A felnőtt részleg 2016. évi programjai
1. Január 14. Kürti Gábor természetgyógyász: A hagyományos kínai orvoslás rejtelmei

2. Február 11. Batizi András régész: Az elmúlt évtized jelentősebb váci feltárásai

3. Március 10. Sallai János egyetemi tanár: A migráció története és jelene a Kárpátmedencében

4. Április 14. Dr. Beer Miklós könyvbemutató és beszélgetés

5. Május 06. Álomgyár Angyalai - Anne L. Green, R. Kelényi Angelika és Borsa Brown könyvbemutató és beszélgetés

6. Május 12. Ősi János: A lovagkirály öröksége – könyvbemutató

7. Szeptember 29. Dóra Zoltán: Tudunk-e ma magyarul? - Könyvbemutató

8. Október 27. Romsics Ignác egyetemi tanár: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a
trianoni békeszerződés

9. November 10. Ferge Béla zenetanár: „A tiszta forrás felé” – Bartók Béla üzenetei

10. November 15.Balázs Géza egyetemi tanár: Új nyelvi jelenségek – élő „Tetten ért szavak”

11. November 24. Álomgyár Angyalai - Anne L. Green, R. Kelényi Angelika és Borsa Brown könyvbemutató és beszélgetés

12. December.08. P. Szabó József újságíró: A Monarchia kínai gyarmatától Csepel autók tibeti eladásáig, és a Budapest - Belgrád gyorsvasút megépítéséig – Körkép a kínai-magyar kapcsolatokról-

13 . December 12. A nap árnyékában, édesapám dr. Ortutay Elemér titkára voltam - Ortutay Mária
előadása (Ruszin program)
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6/3. Gyermekkönyvtári rendezvények
2016-ban folytattuk a már hagyományossá vált és népszerű rendezvényeinket, de két új programmal
is bővült a gyermekkönyvtár programkínálata a szombati kézműves programmal és a Zenebölcsivel. E
két új program nagyon sikeres lett, sokan látogatják azokat. Az intézményünkben a PEMKESZ által
szervezett Gyermekkönyvtári Műhelytalálkozón hallottak is megerősítettek abban minket, hogy a
gyerekeknek szervezett programok nagyon fontosak, hiszen alulról kell építkezni e a könyvtáraknak
a jövő olvasóiért.
Mesemaraton 7 intézményből érkeztek hozzánk gyerekek az egész napos programunkra. Tamási Áronra emlékeztünk és az ő műveiből olvastunk fel. Az óvodások és az általános iskolások
meseolvasással, mesemondással készültek. A fogyatékkal élők délutáni időpontokban érkeztek
és nagy lelkesedéssel olvastak. Számukra nincs máshol lehetőség a szereplésre és a kikapcsolódásra. Nagyon kedvelt programmá vált a váci pedagógusok körében is. Emlékül minden résztvevőnek könyvjelzőt ajándékoztunk.
Nyári Olvasótábor Az idei évben nyári táborunk témája a színház volt. Szerdai kirándulásunk
helyszíne pedig az Operaház. Kedves idegenvezetőink segítségével a színház kulisszáiba is betekinthettünk. A heti program előadásait a könyvtáros kollegák tartották meg. Tartottunk angol és
német játékos nyelvórákat, Űrkutatás, naprendszer címmel előadást. Színdarabot adtak elő a
gyerekek saját ötleteikből merítve a témát, saját készítésű díszletekkel megoldva. A szülőktől sok
dicséretet kaptunk, mert rendkívül élvezték a gyerekek a tábor hangulatát.
Opera nagyköveti program Ezt az új sorozatunkat 4 alkalommal rendeztük meg és az előadások témái is változtak: az opera műfajáról, balettről, zenei hangszerekről és az operaéneklésről
hallhattunk érdekes előadásokat. Vendégeink voltak Ambrus Ákos, Várkonyi Zoltán, Nagy Mária
és Sánta Jolán. Decemberben a program zárásaként az Erkel Színházban a Pomádé király új ruháját néztük meg a gyerekekkel és a szülőkkel. Sánta Jolán segítségével belülről körbejárhattuk a
színház épületét az előadás kezdete előtt.
Országos Dianapok: Minden év októberében rendezik az országos diafilm vetítési napot, melyhez rendszeresen csatlakozunk.
Zenebölcsi Minden pénteken kisgyermekes családok számára zenés foglalkozást tart Balázs
Erzsébet óvodapedagógus (1-3 éves korosztály részére).
Kézművés foglalkozás minden hónap második szombatján kézműves foglalkozást tartottunk a gyermekeknek. Ez elsősorban a kreativitást fejleszti, de mivel könyvtári környezetben zajlik és az olvasáshoz kapcsolható / könyv sündisznó, könyvjelző/ dolgokat készítettek a gyerekek, támogatja az olvasás
szeretetét, a gyermekkönyvtár megismerését.
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6/4.. Könyvtár által szervezett rendezvények adatai:
Rendezvények száma
Kiállítások
Közművelődési rendezvények
Használó képzést szolgáló alkalmak
Olvasást fejlesztő programok
Digitális kompetencia fejlesztő
programok
Egyéb rendezvények
ÖSSSZESEN:

Résztvevők száma

10
36

377
1356

21

729

9

473

7
93

483
3418

7/ PARTNERSÉG ÉS ÖNKÉNTESSÉG
Továbbra is fogadunk diákokat közösségi szolgálat elvégzése céljából. 16 diák összesen 271,5
órát teljesített a könyvtárban. A legtöbb diák a Közgazdasági Szakközépiskolából érkezik, de
nem Vácon tanuló diákokat is fogadtunk. Feladatuk főleg a könyvek szakjelzettel való ellátása,
foglalkozások előkészítése ill. rendezvényeken és a nyári táborban való segítségnyújtás volt.

8/ MEGJELENÉS A SZAKSAJTÓBAN, SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
A könyvtárosok szakmai fejlődését nagyon fontosnak tartjuk, ezért támogatjuk a megyei- és országos
rendezvények, konferenciák látogatását, melyeknek nemcsak az információ szerzésben van nagy
jelentősége, hanem a szakmai és a személyes kapcsolatok kialakítása és ápolása miatt is.
8/1. Részvétel a Magyar Könyvtáros Egyesület rendezvényein
április 22. XXIII: Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Hungaricana, a Közgyűjteményi Portál című konferencia
november.22. Könyvtárak szerepe a digitális kompetenciák fejlesztésében előadás
december 13. IKSZ Közgyűlés
8/2. Részvétel a Pest megyei Könyvtáros Egyesület programjain
június 08. Könyvtáros nap Zsámbék
október 19. Gyermekkönyvtári Műhelytalálkozó Vác
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8/.3. Megjelenés a szaksajtóban
Cikk: Gyermek könyvtáros műhelytalálkozó Vácon / Szőts Dávid
Könyvtárvilág, 2016. november IV. évf. 5. szám
8/4. Meghívások zsűribe
A Karolina Katolikus Általános Iskola irodalmi szavaló versenyén Feketéné Polka Márta kolléganőnk zsűritagként vett részt.

9/ EGYÉB
9/1. Gyakorlati képzés szervezése
Az OSZK KI-vel kötött Együttműködés Keretmegállapodás keretében 1 fő kötelező szakmai gyakorlatának első modulját Jancskár Judit kolléganőnk szakmai vezetésével nálunk végezte.

9/2. 2016. évben intézményünkről megjelent cikkek
Dinoszaurusztojások és -csontvázak a Bakonyból
IN: Magyar Nemzet .- 2016. december 31 .- 79. évf. 307. szám .- 30. p.

Az idén még kétszer lesz gyerekprogram a könyvtárban
IN: Váci Napló .- 2016. december 23 .- 25. évf. 51-52. szám .- 21. p.

Gulag évek Kárpátalján a II. világháború után
IN: Váci Napló .- 2016. december 9 .- 25. évf. 49. szám .- 6. p.

Előadás a könyvtárban
IN: Váci Napló .- 2016. december 2 .- 25. évf. 48. szám .- 16. p.

Az Álomgyár angyalai Vácon jártak
IN: Váci Napló .- 2016. december 2 .- 25. évf. 48. szám .- 7. p.

Ribáry Zoltán
Megújult a kézikönyvtári részleg az Ipress center támogatásával / Ribáry Zoltán
IN: Váci Hírnök .- 2016. november .- 17. évf. 10. szám .- 5. p.

Kmettyné Balogh Zsuzsanna
A magyar nyelv napját ünnepeltük / Kmettyné Balogh Zsuzsanna
IN: Váci Napló .- 2016. november 25 .- 25. évf. 47. szám .- 8. p.
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F.P.M.
Nem a magyarok teszik híressé Bartókot, hanem ő a magyarságot / F.P.M. ; fotó: Gál Attila
IN: Váci Napló .- 2016. november 18 .- 25. évf. 46. szám .- 8. p.

Gyermekkönyvtáros műhelytalálkozó Vácon / Szőts Dávid
IN: Könyvtárvilág .- 2016. november .- IV. évf. 5. szám

Megújult a váci könyvtár olvasóterme
IN: Dunakanyar Régió .- 2016. november 10. .- 18. évf. 22. szám .- 4. p.

Balázs Géza
Új nyelvi jelenségek - élő "Tetten ért szavak" / Balázs Géza
IN: Váci Napló .- 2016. november 11 .- 25. évf. 45. szám .- 19. p.

Firicz Anita
Maxoljuk ki közösen a Magyar Nyelv Napját / Firicz Anita
IN: Váci Napló .- 2016. november 11 .- 25. évf. 45. szám .- 3. p.

Programajánló - november
IN: Váci Hírnök .- 2016. október .- 17. évf. 9. szám .- 11. p.

Furucz Zoltán
Romsics Ignác Trianonról : tények és tévhitek / Furucz Zoltán
IN: Váci Napló .- 2016. november 4 .- 25. évf. 44. szám .- 9. p.

Kiállítások, előadások a könyvtárban
IN: Váci Napló .- 2016. november 4 .- 25. évf. 44. szám .- 6. p.

A nyomdavilág átalalkulás közben van
IN: Váci Napló .- 2016. november 4 .- 25. évf. 44. szám .- 6. p.

Ipress Könyvklub : személyes ajánlásokat rejtő kötetekkel találkozhatsz a könyvtárban
IN: Váci Napló .- 2016. november 4 .- 25. évf. 44. szám .- 6. p.
Furucz Zoltán
Családon belüli erőszak : Egy kiállítás, ahonnan az érzékenyítő kártyákat most ajánlatos hazavinni / Furu
cz Zoltán

[18]

IN:Váci Napló .- 2016. október 7 .- 25. évf. 40. szám .- 1,6. p.

Dóra Zoltán
Tudunk-e ma magyarul? : Nyelvőrségen a Dunakanyarban / Dóra Zoltán
IN: Váci Napló .- 2016. szeptember 23 .- 25. évf. 38. szám .- 8. p.

Bednarik-Stefanik Adrienn
Az írás minden gondomtól-bajomtól megszabadít, és bátorságot ad" / Bednarik-Stefanik Adrienn
IN: Váci Napló .- 2016. szeptember 2 .- 25. évf. 35. szám .- 19. p.

Furucz Anita
Véleményt formáltak az olvasók : a barátságosság széppé teszi a napjukat / Furucz Anita
IN: Váci Napló .- 2016. június 24 .- 25. évf. 25. évf. .- 8. p.

Bednárik-Stefanik Adrienn
Éneklés, dobolás, képek : történetek Srí Lankáról / Bednárik-Stefanik Adrienn
IN: Váci Napló .- 2016. június 17 .- 25. évf. 24. szám .- 10. p.

Furucz Zoltán
A kritikus véleménye : drogot terjeszt könyveivel a váci iskolaigazgató / Furucz Zoltán
IN: Váci Napló .- 2016. május 20 .- XXV. évf. 20. szám .- 11. p.

Könyvbemutató : A Lovagkirály öröksége
IN: Váci Napló .- 2016. május 6 .- 25. évf. 18. szám .- 2. p.

Kiállítás : Duna-torzó
IN: Váci Hírnök .- 2016. április .- 17. évf. 4. szám .- 14. p.
Könyvbemutató : A lovagkirály öröksége
IN: Váci Hírnök .- 2016. április .- 17. évf. 4. szám .- 14. p.
Álomgyár Angyalai
IN: Váci Napló .- 2016. május 6 .- 25. évf. 18. szám .- 19. p.
Álomgyár Angyalai
IN: Váci Napló .- 2016. április 29 .- 25. évf. 17. szám .- 20. p.
Furucz Zoltán
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er Miklós az önszórakoztató egyházról , Újabb teltházas rendezvény a könyvtárban : Huh, miket m
ondott a püspök a róla szóló könyv bemutatóján!
IN: Váci Napló .- 2016. április 22 .- 25. évf. 16. szám .- 1,7. p.

Könyvbemutató és beszélgetés Dr. Beer Miklós püspök atyával
IN: Váci Polgár .- 2016. április .- 22. évf. 4. szám .- 16. p.

Könyvbemutató és beszélgetés Dr. Beer Miklós püspök atyával
IN: Váci Napló .- 2016. április 8 .- 25. évf. 14. szám .- 19. p.

Furucz Anita
Minden bábunak története van / Furucz Anita
IN: Váci Napló .- 2016. április 8 .- 25. évf. 14. szám .- 11. p.

Rónai Katalin : Figurákba álmodtam : Meséim, igaz történeteim című kiállítására
IN: Váci Napló .- 2016. április 1 .- 25. évf. 13. szám .- 19. p.

Könyvbemutató és beszélgetés Dr. Beer Miklós püspök atyával
IN: Váci Napló .- 2016. április 1 .- 25. évf. 13. szám .- 19.p.

R. Z.
Kettős Tamás kiállítása / R. Z
IN: Váci Hírnök .- 2016. március .- 17. évf. 3. szám .- 10. p.

A testületi ülésről jelentjük
IN: Váci Hírnök .- 2016. március .- 17. évf. 3. szám .- 4. p.

Nagyon fontosak a külső források ; Kaidások, bevételek, tervezett nagyberuházások
IN: Váci Hírnök .- 2016. március .- 17. évf. 3. szám .- 1,6-7. p.

A vadonatúj könyvek bódító illata, kis festőműhely a főtéren, kisebbnagyobb szerepek és színészálmok
IN: Váci Hírnök .- 2016. február .- 17. évf. 2. szám .- 8-9. p.

Az Opera Nagykövete a könyvtárban : előadás kisgyermekek számára
IN: Váci Napló .- 2016. március 4 .- 25. évf. 9. szám .- 11. p.
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Feketéné Polka Márta
Érdekes mesemaratont tartottak a könyvtárban
IN: Váci Napló .- 2016. február 26 .- 25. évf. 8. szám .- 16. p.

Könyvbemutató : Bemutatja a róla szóló könyvet Beer Miklós megyéspüspök
IN: Váci Napló .- 2016. február 26 .- 25. évf. 8. szám .- 1, 13. p.

Maczkay Zsaklin
Báli Péter : LogIQs GrafIQs / Maczkay Zsaklin ; fotó: Bednarik-Stefanik Adrienn
IN: Váci Napló .- 2016. január 15 .- 25. évf. 2. szám .- 13. p.

Mándli Gyula
Elköszönő
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